
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลโนนดินแดง

อําเภอ โนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,692,280 บาท

งบบุคลากร รวม 7,526,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และค่าตอบแทนที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,677,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,465,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 10 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 157,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา รองปลัด
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 211,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 799,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 6 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,146,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิเบิก
เงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,071,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 123,000 บาท
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(1)  ค่ารับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่ง
ตั้งตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
(2)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 38  ข้อที่ 7
 (3)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม  ตั้งไว้ 3,000
 บาท  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565) หน้า 37  ข้อที่ 4
 (4)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28
 กรกฎาคม  ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 38  ข้อที่ 9
 (5)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม  ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 39  ข้อที่ 11
(6)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวัน
พ่อแห่งชาติ  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 38  ข้อที่ 6
(7)  ค่าใช้จ่ายรัฐพิธี/โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3
 มิถุนายน  ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงาน  เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 39  ข้อที่ 10
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถาน
ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง ค่าสมนาคุณ
ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 128  ข้อที่ 3

โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายกิจกรรม,ค่าวัสดุอุปกรณ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 128  ข้อที่ 1

โครงการวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  กิจกรรมทางศาสนา,ค่าตกแต่งสถาน
ที่,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 128  ข้อที่ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม แก้วน้ํา   ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสํานักงานเทศบาล อาคารเอนก
ประสงค อาคารโรงเก็บรถดับเพลิง สํานักทะเบียนท้องถิ่น กล้อง CCTV และ
อาคารศูนยพัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารเอกน
ประสงค โรงเก็บรถดับเพลิง และอาคารศูนยพัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง
อายุ(ศพอส.)
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย ค่านําส่งไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ฯลฯ  

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

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 38  ข้อที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,864,020 บาท
งบบุคลากร รวม 2,368,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,368,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,862,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 6 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 496,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อ
หนังสือพิมพ ค่าจ้างเหมาจัดทํารายงานกิจการประจําปี ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธต่างๆ จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุอุปกรณ,ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 83  ข้อที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  เช่น  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด  ขาตั้งกล้อง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับเครื่องกระจายข่าวเสียงตามสายของ
เทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทของสํานักงาน  ค่าโทรศัพทของระบบคอลเซนเตอร
งานประชาสัมพันธ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,864,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,958,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,958,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,484,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 316,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 5,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 906,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนสําหรับคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของเทศบาลตําบลโนนดินแดงที่
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิเบิก
เงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพยสิน  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ระยะที่ 2 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินระยะที่2 (ต่อเนื่อง) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานสํารวจข้อมูล จํานวน 3 อัตราๆ ละ 9,000 บาท ระยะ
เวลา 6 เดือน ค่าจ้างถ่ายระวาง โฉนด แปลงที่ดิน สําเนา สปก.4-01 ค่าวัสดุ
อุปกรณ แบบพิมพต่างๆ ตลอดจนวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 , ที่ มท 0808.3/ว
 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555, ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เป็นฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 129  ข้อที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  แบบพิมพต่างๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ   ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,515,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,040,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,040,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 642,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 498,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 803,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา

วันที่พิมพ : 20/9/2562  09:21:29 หน้า : 13/54



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 77,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 7 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เบิกจ่าย
ได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ห้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิเบิก
เงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศการสงกรานต ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 84  ข้อที่ 3
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โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ,ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85  ข้อที่ 6

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ,ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 85  ข้อที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท
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งานเทศกิจ รวม 537,900 บาท
งบบุคลากร รวม 537,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 551,460 บาท

งบบุคลากร รวม 518,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 518,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 511,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 19,506,353 บาท
งบบุคลากร รวม 5,451,214 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,451,214 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,928,714 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินประจําปี  ตั้งจ่ายไว้  12
  เดือน  คํานวณจาก พนักงานครูเทศบาล  จํานวน 11 อัตรา  ,ข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  สําหรับพนักงานครูเทศบาล ระดับชํานาญ
การพิเศษ ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน คํานวณจากพนักงานครู
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 302,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะ  สําหรับพนักงานครูเทศบาลที่มีวิทยฐานะ ระดับ
ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ   ตั้งจ่ายไว้  12  เดือน คํานวณจากพนักงาน
ครูเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,007,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้  12 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  6
  อัตรา   จํานวน  768,000   บาท  จ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 3
  อัตรา  จํานวน   239,160 บาท  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ด้านการศึกษา จํานวน 3
 อัตรา   จํานวน  26,040  บาท  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน  9,960
 บาท  และตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 3  อัตรา  จํานวน  42,540 บาท  
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งบดําเนินงาน รวม 11,417,139 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562

ค่าใช้สอย รวม 8,501,808 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนโรเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 1,296,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน 10 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาครูพี่เลี้ยง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตําบลโนน
ดินแดง จํานวน 6 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรงโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักการภารโรง โรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน 1 อัตราเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน 
1 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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โครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน 4 อัตรา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โครงการจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดง จํานวน  2
 อัตราเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
เรียน  ,ค่าอาหารสําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลค่าจัด
ทําเวที,ค่าวัสดุ,ค่าป้ายโครงการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า  41  ข้อที่ 4 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการ
เรียน  ,ค่าอาหารสําหรับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ  ในเขตเทศบาลค่าจัด
ทําเวที,ค่าวัสดุ,ค่าป้ายโครงการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 130 ข้อที่ 3 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนดินแดง

จํานวน 4,805,898 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตําบล
โนนดินแดง  แยกเป็น
1) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  2,200,000  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  550  คนๆละ 20
 บาท/วัน  จํานวน 200  วัน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 41 ข้อที่ 5 
2) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
      จํานวน   240,800 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน  20,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน  100,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน 50,000 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการรณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน  21,000
 บาท
-  ค่าใช้จ่ายอินเตอรเน็ตโรงเรียน  จํานวน 16,800 บาท 
-ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL =9,600 บาท
-ระบบ Wireless Fidelity: WiFi = 7,200 บาท
-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน  33,000
 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 46  ข้อที่  22 
3) สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปจจัยพื้นฐาน
สําหรับเด็กยากจน) จํานวน  86,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน(1,000
 บาท/คน/ปี)   จํานวน  86  คน  เป็นเงิน   86,000  บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 46 ข้อที่ 23 
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 63 ข้อที่ 85  จํานวน  2,129,098 บาท
4.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  1,138,200 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 850 บาท/ภาคเรียน  (1,700 บาท/ปี) จํานวน
เด็กนักเรียน  199  คน  เป็นเงิน  338,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 950 บาท/ภาคเรียน (1,900 บาท/ปี) จํานวน
เด็กนักเรียน  351 คน  เป็นเงิน  666,900 บาท 
- ระดับมัธยมศึกษา  คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500 บาท/ปี) จํานวน
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เด็กนักเรียน  38 คน  เป็นเงิน  133,000 บาท 
รายละเอียดโครงการ  ดังนี้
(1) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
กีฬา  จํานวน  50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 50 ข้อที่ 36 
(2) โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา       จํานวน 10,000
 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 60 ข้อที่ 73 
(3) โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนประจําห้อง
เรียน  จํานวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุต่างเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47 ข้อที่ 28
(4) โครงการเปิดรับรับนักเรียนใหม่ จํานวน  5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 50 ข้อที่ 39 
(5) โครงการเปิดบ้านทางการศึกษา จํานวน  40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 50 ข้อที่ 38 
(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางดนตรีและนาฏศิลป์ 
จํานวน  15,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 61 ข้อที่ 78 
(7) โครงการจัดซื้อวัสดุศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีไทยและสากล 
 จํานวน  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 64 ข้อที่ 92 
(8)  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   จํานวน  40,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 61 ข้อที่ 77
(9) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 63 ข้อที่ 87 
(10)  โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ  จํานวน  54,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ วันชาติ,วันคริสตมาสและวันขึ้นปีใหม่,วันสุนทร
ภู่,วันเด็กแห่งชาติ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา,วันภาษาไทยแห่งชาติ,วันแม่แห่ง
ชาติ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 61 ข้อที่ 80 
(11)   โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  12,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 57 ข้อที่ 59 

วันที่พิมพ : 20/9/2562  09:21:29 หน้า : 22/54



(12) โครงการจ้างครูเอกขาดแคลน  จํานวน  288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจ้างครูเอกขาดแคลน   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 57 ข้อที่ 62 
(13) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จํานวน  10,000
 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 63 
(14) โครงการจัดหาคู่มือครู จํานวน  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือเสริมการจัดการเรียนการสอนสําหรับครู  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 66 ข้อ
ที่ 99 
(15)  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับการเรียนการสอนห้องพิเศษ
จํานวน  30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับ
การเรียนการสอนห้องพิเศษ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 64 ข้อที่ 91 
(16)  โครงการธนาคารโรงเรียน จํานวน  10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 58 ข้อที่ 64 
(17)  โครงการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร   จํานวน  44,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดซื้อเสริมการจัดการเรียนการสอน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 63 ข้อที่ 88 
(18)  โครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครองนักเรียน    จํานวน  20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 64 ข้อที่ 89 
(19) โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน   จํานวน  15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัด
ต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 49 ข้อที่ 32
(20)  โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนทางด้านกีฬา น
วน  40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 61 ข้อที่ 79 
(21)  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  จํานวน  4,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 57 ข้อที่ 60 
(22)  โครงการจัดงานวันไหว้ครู  จํานวน  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565) หน้า 62 ข้อที่ 84
(23) โครงการจัดทําฐานการเรียนรู้สําหรับนักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษา
จํานวน  60,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 65
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(24) โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตรและวิทยา
ศาสตร จํานวน  20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่า
วัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 49 ข้อที่ 35
4.2  ค่าหนังสือเรียน จํานวน  307,598 บาท  
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  199 คน  
เป็นเงิน  39,800 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  1  คนละ 625 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  82
  คน  เป็นเงิน  51,250 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  2  คนละ 619 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  65
  คน  เป็นเงิน  40,235 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  3  คนละ 622 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  53
  คน  เป็นเงิน  32,966 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  4  คนละ 673 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  59
  คน  เป็นเงิน  39,707 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  5  คนละ 806 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  54
  คน  เป็นเงิน  43,524 บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที่  6  คนละ 818 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  38
  คน  เป็นเงิน  31,084 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  คนละ 764 บาท/ปี  จํานวน  เด็กนักเรียน  38
  คน  เป็นเงิน  29,032 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47 ข้อที่ 25
4.3  ค่าอุปกรณการเรียน   จํานวน  192,650 บาท    
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี)  จํานวนเด็ก
นักเรียน  199  คน  เป็นเงิน  39,800 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 195 บาท/ภาค (390 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน  351  คน  เป็นเงิน  136,890 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  คนละ 210 บาท/ภาค (420 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน  38  คน  เป็นเงิน  15,960 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47 ข้อที่ 26
4.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน   203,160 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน 199
  คน  เป็นเงิน  59,700 บาท
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- ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  351
  คน  เป็นเงิน  126,360 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  คนละ 450 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  38
  คน  เป็นเงิน  17,100 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47 ข้อที่ 24
4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จํานวน  287,490  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430บาท/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน  199  คน  เป็นเงิน  85,570 บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 240 บาท/ภาคเรียน (480บาท/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน  351  คน  เป็นเงิน  168,480 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  คนละ 440 บาท/ภาค (880 บาท/คน/ปี)  จํานวน
เด็กนักเรียน  38  คน  เป็นเงิน  33,440 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 47 ข้อที่ 27            
รายละเอียดโครงการ  ดังนี้
(1) โครงการเข้าค่ายวิชาการ  จํานวน  46,490 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น วัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 59 ข้อที่ 70  
(2) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  จํานวน  93,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 54 ข้อที่ 51 
(3) โครงการเดินทางไกลลูกเสือสํารอง  จํานวน  10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 54 ข้อที่ 52
 (4) โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   จํานวน  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 63 ข้อที่ 86 
(5) โครงการสืบสานเรียนรู้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  จํานวน  16,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ได้แก่ วันมาฆบูชา,วันวิสาข
บูชา,วันอาสฬบูชา ฯลฯเช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่
ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 52 ข้อที่ 46 
(6) โครงการส่งเสริมแสดขาวเกมส  จํานวน  37,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่
จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 53 ข้อที่ 49 
(7) โครงการฐานหรรษาพัฒนาเด็กปฐมวัย   จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 58 ข้อที่ 67 
(8) โครงการเข้าค่ายอบรมพุทธธรรมนําชีวิต ป.1-3  จํานวน  5,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 59 ข้อที่ 68 
(9) โครงการเข้าค่ายอบรมพุทธธรรมนําชีวิต ป.4-6 จํานวน 40,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 59 ข้อที่ 69 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 529,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  แยกเป็น
1) สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง  จํานวน  328,300  บาท  คํานวณจากจํานวนเด็ก  67 คนๆละ 20
 บาท/วัน  จํานวน 245  วัน  
2) เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลโนนดินแดง  จํานวน 12,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 189,610 บาท 
3.1  ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว)  จํานวน  113,900 บาท
- ระดับปฐมวัย  คนละ 1,700 บาท/ปี จํานวนเด็กนักเรียน  67 คน  เป็น
เงิน  113,900 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 43 ข้อที่ 12
3.2  ค่าหนังสือเรียน  จํานวน 13,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 200 บาท/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน  67 คน  
เป็นเงิน  13,400 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 43 ข้อที่ 13
3.3  ค่าอุปกรณการเรียน  จํานวน 13,400 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 100 บาท/ภาค (200 บาท/คน/ปี)  จํานวนเด็ก
นักเรียน  67  คน  เป็นเงิน  13,400 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้า 45 ข้อที่ 17
3.4  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  20,100 บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 300 บาท/คน/ปี  จํานวนเด็กนักเรียน 67
  คน  เป็นเงิน  20,100 บาท  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้า 45 ข้อที่ 18
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  28,810  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ 215 บาท/ภาคเรียน (430บาท/ปี) จํานวนเด็ก
นักเรียน  67  คน  เป็นเงิน  28,810 บาท
รายละเอียดโครงการดังนี้
(1) โครงการแข่งขันกีฬาสี  จํานวน  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การงานฯ ได้แก่ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณใน
การแข่งขัน  ของรางวัล   ค่าเหรียญ  ถ้วยรางวัลในการแข่งขัน และค่าใช้จ่าย
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อื่น ๆ  ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 43 ข้อที่ 10 
(2)  โครงการเรียนรู้นอกสถานที่  จํานวน  18,810  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม,ค่า
บัตรเข้าชม,ค่าวิทยากร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.  2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 44 ข้อ
ที่ 14 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 2,636,331 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ เช่น  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ   ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,374,881 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดิน
แดง ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง,โรงเรียนอนุบาลตําบลโนน
ดินแดง และ โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร  เช่น จอบ  เสียม  พลั้ว  บุ้งกี๋ ฯลฯ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

วัสดุดนตรี จํานวน 125,450 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น  เมโลเดียน 32 คีย ,กลอง,ฉิ่ง,ฉาบ,สแตน
โน้ต ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 243,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง  

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของโรงเรียนเทศบาลตําบลโนนดินแดงและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลโนนดินแดง   

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ตและค่าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ  
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งบลงทุน รวม 170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ่  เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ    
งบเงินอุดหนุน รวม 2,468,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,468,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน จํานวน 448,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้าน
น้อยสะแกกวน คํานวณจากจํานวนเด็กนักเรียน 112 คน ๆ ละ 20
  บาท จํานวน  200  วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 41 ข้อที่ 6 

โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง จํานวน 2,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียน
อนุบาลโนนดินแดง  คํานวณจากจํานวนเด็กนักเรียน 505  คนๆละ 20
 บาท/วัน จํานวน  200 วัน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565
) หน้า 41 ข้อที่ 6 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,552,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,452,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,452,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,198,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 194,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เช่น วัคซีน แอลกอฮอล ยา เคมีภัณฑต่างๆ เวชภัณฑรวมถึงเครื่อง
ตรวจวัดระดับน้ําตาล ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ  เช่น  เมมโมรี่การด  ฟิลมสไลด  ขาตั้งกล้อง  เลนส
ซูม  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 610,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ฯลฯ
 ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) ตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 70  ข้อที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคที่มียุงและแมลงพาหะนําโรค จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น ทรายกําจัดลูกน้ํา ค่าสารเคมี ค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและสารหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธรณรงค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 67  ข้อที่ 2
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โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92  ข้อที่ 4

โครงการปลูกป่าตามพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น พันธุกล้าไม้ ป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่น ที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 92  ข้อที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น โรคไข้หวัดนกโรคฉี่หนู โรคมือเท้า
ปากค่าวัสดุอุปกรณ สื่อประชาสัมพันธ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68  ข้อที่ 4

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลโนนดินแดง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลาง
วัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่า
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 67  ข้อที่ 1

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคในเขตเทศบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าชุดทดสอบคุณภาพน้ําเบื้องต้นชุด
ทดสอบคลอรีน, ค่าตรวจคุณภาพน้ําทางห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68  ข้อที่ 6
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุสาธิตตามโครงการฯ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงคประชาสัมพันธ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92  ข้อที่ 2

โครงการศูนยเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68  ข้อที่ 5

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี) เช่น ค่าวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 71  ข้อที่ 13
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสําหรับดําเนินงานตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 12 ชุมชน ดังนี้
(1) โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี) จํานวน  60,000 บาท
(2) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี) จํานวน 120,000 บาท
(3) โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิตามพระราชดําริของ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี) จํานวน  60,000 บาท   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือที่ มท 0810.5/ว 2072 ลว 5 ก.ค. 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 72  ข้อที่ 19
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,892,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,157,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,157,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 503,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกอง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 734,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 448,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมบํารุงและงาน
สาธารณูปโภค รวมถึงงานสวนสาธารณะบริเวณรอบๆ อาคารสํานักงาน ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน คํานวณจากพนักงานจ้างเหมา จํานวน 4 อัตรา ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 24,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ้าง
เหมาบริการทําของ  จ้างเหมาดูแลตัดแต่งบริเวณเกาะกลางถนน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ดิน หิน ทราย ปูน เหล็ก สี ไม้ต่าง ๆ
 ตะปู  ค้อน  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,634,240 บาท
งบบุคลากร รวม 1,365,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,365,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,107,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 5 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ และ
ใช้ในภารกิจของเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาด สตารเตอร เทป
พันสายไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะและค่ากระแสไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ
งบลงทุน รวม 7,903,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,903,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนราช
ดําเนิน-วัดป่าหมู่ 4

จํานวน 511,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนราชดําเนิน-วัดป่าหมู่4 ขนาด
กว้าง 5-6 เมตร ยาว 341 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,858 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 119  ข้อที่ 83

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 
11

จํานวน 888,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 11 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 642
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210 ตร.ม. (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 120  ข้อที่ 86

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 
17

จํานวน 1,144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 17 ขนาดกว้าง 5.50-7 เมตร ยาว 653
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,192 ตร.ม. (ตามแบบ
เทศบาลกําหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 120  ข้อที่ 85
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โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 5 จํานวน 890,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 614 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,227 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 122  ข้อที่ 91

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 
501-701-901-1102-1302-1502

จํานวน 1,042,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 501-701-901-1102-1302-1502 ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 753 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,765 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 122  ข้อที่ 92

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 6 จํานวน 772,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 558 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 119  ข้อที่ 82

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 7 จํานวน 891,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 644 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,220 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 121  ข้อที่ 88

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 8 จํานวน 856,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 8 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 521 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,126 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 118  ข้อที่ 81
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โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนนคอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 9 จํานวน 909,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบนถนน
คอนกรีตเดิมถนนสุขาภิบาล 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 666 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,285 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 121  ข้อที่ 89

งานสวนสาธารณะ รวม 437,900 บาท
งบบุคลากร รวม 417,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 417,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ทั้งอุปกรณต่างๆ เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่งใส่ขยะ ที่ตักขยะ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ  ฯลฯ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,870,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,720,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,720,620 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา

วันที่พิมพ : 20/9/2562  09:21:29 หน้า : 42/54



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,374,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 11 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 98,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 9 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาชุมชนรักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในชุมชน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 125  ข้อที่ 102

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ํา จ้างเหมา
กําจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเอกชนในการปรับปรุง
พื้นที่ทิ้งขยะ ค่าจ้างเหมากําจัดคัดแยกขยะต้นทางศูนยบริหารจัดการขยะฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวทั้งวัสดุอุปกรณต่างๆ เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด เช่น ไม้กวาด เข่งใส่ขยะมูลฝอยที่ตักขยะมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ค้อน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอรี่  ยางใน  ยาง
นอก  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
ทรัพยสินให้สามารใช้งานได้ตามปกติ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันจารบี  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ซ่อมพรวนดิน ปุ๋ย
กรรไกรตัดกิ่ง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของคนงานปดกวาดขยะมูลฝอย
และคนงานประจํารถ บรรทุกขยะมูลฝอย เช่น รองเท้าบูท ถุงมือ 
เสื้อใส่ป้องกันเชื้อโรค ผ้าปิดจมูก ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 2,069,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,999,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,999,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,512,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิเบิก
เงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค้นหาเฝ้าระวังสอดส่องผู้ติดสารเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 126  ข้อที่ 3

โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูผู้ติดสารเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯในการ
ฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 126  ข้อที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวันค่า
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณฯลฯในการฝึก
อบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 126  ข้อที่ 1
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โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74  ข้อที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตําโนนดินแดง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74  ข้อที่ 2

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 76  ข้อที่ 10

โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยาการ ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่
ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 77  ข้อที่ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ว่าการอําเภอโนนดินแดง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอโนนดินแดง ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด ดังนี้
(1) กิจกรรมการจัดหาวัสดุตรวจ สารเสพติดและอุปกรณเพื่อค้นหาผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัด ฟนฟูสมรรถผู้ติดยาเสพติด
(2) กิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ และสร้างจิตสํานึก ตามยุทธศาสตรการ
ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด
(3) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผน ยุทธศาสตรการป้องกันและแก้ไขปญหา
ยาเสพติด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 126  ข้อที่ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 1,520,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,493,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,493,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,110,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจาก
พนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 27,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ
.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ เช่น  กระดาษ เครื่องเขียน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  อุปกรณบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แป้นพิมพ  เมนบอรด  เมาส  เครื่อง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับสนามกีฬาเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน พนักงาน ข้าราชการและประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา,จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา  ได้แก่  ค่ารางวัลการแข่งขัน,ค่าถ้วยรางวัล , ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ตัดสิน, ค่าวัสดุกีฬา,ค่าวัสดุ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในงานและไม่ขัดต่อ
ระเบียบฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 40  ข้อที่ 2

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

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าน้ําปานะถวายพระ ค่าจัตุ
ปจจัยไทยธรรมถวายพระ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ
.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่ารางวัลการประกวด
กระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวที  ค่าวัสดุ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 79  ข้อที่ 1
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวที,ขบวนแห่  ค่าวัสดุ  ค่าน้ําปานะถวายพระ ค่าจัตุปจจัยไทยธรรม และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 3

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป
เทียน  ค่าน้ําปานะถวายพระ ค่าจัตุปจจัยไทยธรรมถวายพระ  และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นที่ไม่ขัดต่อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  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

เพื่อเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 80  ข้อที่ 5

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 143,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
ประจําปี  ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  คํานวณจากพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 23,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับโรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรงจอดรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับโรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรงจอดรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย โรงฆ่าสัตว

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,607,527 บาท

งบกลาง รวม 17,607,527 บาท
งบกลาง รวม 17,607,527 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,423,425 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.  สัญญาเลขที่ 1804/124/2560  โดย
ชําระเงินต้น 1,423,425 บาท  

ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 489,539 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบี้ย  สัญญาเลข
ที่ 1804/124/2560  จํานวน  489,539 บาท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 347,646 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยว
กับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ข้อ 33  คิดจากเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6,952,920 บาท (จ่ายจากเงินราย
ได้ 307,446 บาท  จ่ายจากเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น 40,200 บาท)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขต
เทศบาล จํานวน 12 เดือน
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดสในเขตเทศบาลและแพทย
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 142,389 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณล่วงหน้าได้ หากไม่ได้ดําเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
หรือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เช่น สาธารณภัยต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่าย
ตามความในข้อ 19 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล   เช่น ป้าย
จราจร กรวย ทาสี  ตีเส้น และอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการจราจร  โดยถือ
เกณฑใกล้เคียงกับค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการจราจร

เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 61,568 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตรา
ร้อยละ  1/6  ของรายรับจริงประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุก
ฉบับของปี พ.ศ.2561 ของงบทั่วไป  ยกเว้นเงินกู้   เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงิน
อุดหนุนทั่วไป   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่ว
ไปประจําปี พ.ศ.2561 ไม่รวมเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนทุก
ประเภท คํานวณได้ดังนี้
มีรายรับทุกหมวดตามงบแสดงผลการดําเนินงานจ่ายจากราย
รับ 73,031,431.80 บาท หักรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,164,127
 บาท รายรับที่ต้องนํามาคํานวณเงินนําส่งค่าบํารุง ส.ท.ท. 36,867,304.80
 บาท (36,867,304.80x0.00167=61,568.39)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลโนนดินแดง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว
 1995 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่  
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง หรือผู้
มาช่วยงานราชการที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 737,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท
.) ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ  2 ของราย
ได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด (คํานวณจาก ประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2563 หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้ คือ 36,900,000 –
 2,000 = 36,898,000 X 2%) เป็นเงินจํานวน 737,960 บาท
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