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อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ

ส่วนท่ี 1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลต ำบลสูงเนิน



ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสูงเนิน

    บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาลต าบลสูงเนิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อสภาเทศบาลต าบลสูงเนินอีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีผู้บริหารท้องถ่ินเทศบาลต าบลสูงเนิน จึงขอช้ีแจงให้ท่าน

ประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปน้ี
1. สถานะการคลัง

1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลสูงเนิน มีสถานะการเงินดังน้ี

1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 92,609,551.93    .-บาท 

1.1.2  เงินสะสม จ านวน 99,502,988.94    .-บาท 

1.1.3  เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 31,680,359.46    .-บาท 

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

       จ านวน      21     โครงการ รวม 8,388,570.91     .-บาท 

1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน

       จ านวน      2       โครงการ รวม 2,040,000.00     .-บาท 

1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน -                  .-บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

2.1 รายรับจริง จ านวน 90,850,286.01    .-บาท ประกอบด้วย

   หมวดภาษีอากร จ านวน 1,153,531.23     .-บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 6,633,814.55     .-บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 5,984,566.44     .-บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 3,618,193.60     .-บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 67,404.51         .-บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน -                  .-บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 36,516,955.68    .-บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 36,875,820.00    .-บาท 

2.2  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 2,261,000.00     .-บาท 

2.3  รายจ่ายจริง  จ านวน 77,030,607.83    .-บาท ประกอบด้วย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
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   งบกลาง จ านวน 26,175,172.88    .-บาท 
   งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว) จ านวน 21,826,949.00    .-บาท 
   งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)           จ านวน20,827,578.85    .-บาท 
   งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) จ านวน 2,802,473.10     .-บาท 
   งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) จ านวน 20,000.00         .-บาท 
   งบรายจ่ายอ่ืน (รายจ่ายอ่ืน) จ านวน 5,378,434.00     .-บาท 

2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,154,000.00     .-บาท 

2.5  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 36,875,800.00    .-บาท 

2.6  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 8,886,291.32     .-บาท 

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ -                  .-บาท 

3.  งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีรายรับจริง จ านวน 29,457,562.30 บาท รายจ่ายจริง  จ านวน 18,323,968.10 บาท

กู้จากธนาคารออมสิน สาขาสูงเนิน จ านวน 39,228,694.14 .-บาท 

กู้จากธนาคารกรุงไทย สาขาสีค้ิว จ านวน 4,758,576.56 .-บาท 

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 1,200,000.00 .-บาท 

ก าไรสุทธิ จ านวน 11,268,653.00 .-บาท 

เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563             จ านวน 1,991,042.94 .-บาท 

ทรัพย์จ าน า จ านวน 111,952,400.00 .-บาท 
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1. รายรับ

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,153,531.23    1,615,000.00      1,615,000.00      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,984,566.44    5,750,000.00      5,750,000.00      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,404.51        40,000.00          40,000.00          

หมวดรายได้จากทุน -                 10,000.00          10,000.00          

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 17,457,510.33   16,830,000.00     16,830,000.00    

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร 36,516,955.68   39,170,000.00     39,170,000.00    

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

       ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 36,875,820.00   45,000,000.00     45,000,000.00    

  รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

  ส่วนท้องถ่ิน

รวม 90,850,286.01   101,000,000.00  101,000,000.00 

36,875,820.00   45,000,000.00     45,000,000.00    

3,618,193.60    4,300,000.00      4,300,000.00      

36,516,955.68   39,170,000.00     39,170,000.00    

6,633,814.55    5,115,000.00      5,115,000.00      

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับ
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2. รายจ่าย

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายจ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง     26,175,172.88 25,227,978.00     25,776,318.00     

งบบุคลากร 

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า

และค่าจ้างช่ัวคราว)

งบด าเนินงาน

(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง)

งบรายจ่ายอ่ืน 

(หมวดรายจ่ายอ่ืน)

งบเงินอุดหนุน

(หมวดเงินอุดหนุน)

77,030,607.83  101,000,000.00  101,000,000.00  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ

20,000.00         20,000.00           -                   

5,378,434.00     5,920,000.00       5,702,800.00       

20,827,578.85    20,534,802.00     17,827,462.00     

2,802,473.10     12,182,600.00     13,106,100.00     

21,826,949.00    37,114,620.00     38,587,320.00     

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่าย
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อ ำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครรำชสีมำ

ส่วนท่ี 2

เทศบัญญัติ

เร่ือง

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบำลต ำบลสูงเนิน



ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารท่ัวไป 20,396,320.00         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,156,840.00           

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 12,152,880.00         

แผนงานสาธารณสุข 3,800,200.00           

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,139,820.00           

แผนงานเคหะและชุมชน 19,139,302.00         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,060,000.00           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,112,160.00           

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,257,160.00           

แผนงานการเกษตร 50,000.00               

แผนงานการพาณิชย์ 959,000.00              

ด้านการด าเนินการอ่ืน

แผนงานงบกลาง 25,776,318.00         

101,000,000.00      งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน
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งบกลาง

งาน

งบ

งบกลาง

งบกลาง 23,644,798.00             23,644,798.00          

บ าเหน็จ/บ านาญ 2,131,520.00               2,131,520.00            

25,776,318.00           25,776,318.00         รวม

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

งบกลาง รวม

6



แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งาน งานวางแผนสถิติ งานบริหาร งานควบคุมภายใน

งบ และวิชาการ งานคลัง และการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร 8,758,920.00        3,209,520.00        4,906,260.00        367,320.00            17,242,020.00      

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 3,072,000.00         -                      -                      -                        3,072,000.00         

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 5,686,920.00         3,209,520.00         4,906,260.00         367,320.00             14,170,020.00       

งบด าเนินงาน 1,755,000.00        401,000.00          580,000.00          2,000.00               2,738,000.00        

ค่าตอบแทน 135,000.00           80,000.00             90,000.00             2,000.00                 307,000.00           

ค่าใช้สอย 1,060,000.00         197,000.00           150,000.00           -                        1,407,000.00         

ค่าวัสดุ 245,000.00           91,000.00             200,000.00           -                        536,000.00           

ค่าสาธารณูปโภค 315,000.00           33,000.00             140,000.00           -                        488,000.00           

งบลงทุน 290,000.00          27,000.00            99,300.00            -                      416,300.00          

ค่าครุภัณฑ์ 280,000.00           27,000.00             99,300.00             -                        406,300.00           

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 10,000.00             -                      -                      -                        10,000.00             

งบรายจ่ายอ่ืน -                     -                     -                     -                      -                     

รายจ่ายอ่ืน -                      -                      -                      -                        -                      

งบเงินอุดหนุน -                     -                      -                      -                        -                     

เงินอุดหนุน -                      -                      -                      -                        -                      

10,803,920.00      3,637,520.00        5,585,560.00        369,320.00            20,396,320.00      

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งานบริหารท่ัวไป รวม

รวม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบ และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร 1,622,520.00               367,320.00                 1,989,840.00           

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                         

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,622,520.00                367,320.00                   1,989,840.00            

งบด าเนินงาน 547,000.00                 2,000.00                     549,000.00             

ค่าตอบแทน 10,000.00                    2,000.00                      12,000.00                 

ค่าใช้สอย 195,000.00                   -                             195,000.00               

ค่าวัสดุ 342,000.00                   -                             342,000.00               

ค่าสาธารณูปโภค -                             -                             -                         

งบลงทุน 618,000.00                 -                            618,000.00             

ค่าครุภัณฑ์ 618,000.00                   -                             618,000.00               

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                         

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                        

รายจ่ายอ่ืน -                             -                             -                         

งบเงินอุดหนุน -                            -                            -                        

เงินอุดหนุน -                             -                             -                         

2,787,520.00               369,320.00                 3,156,840.00           

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

รวม

งานเทศกิจ
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แผนงานการศึกษา

งาน งานบริหารท่ัวไป งานระดับก่อนวัยเรียน

งบ เก่ียวกับการศึกษา และประถมศึกษา

งบบุคลากร 1,738,860.00          1,053,360.00         2,792,220.00         

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) - -                       -

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,738,860.00           1,053,360.00          2,792,220.00           

งบด าเนินงาน 435,000.00            3,240,560.00         3,675,560.00         

ค่าตอบแทน 5,000.00                 -                       5,000.00                 

ค่าใช้สอย 385,000.00              328,175.00            713,175.00             

ค่าวัสดุ 45,000.00                2,829,385.00          2,874,385.00           

ค่าสาธารณูปโภค -                        83,000.00              83,000.00               

งบลงทุน 82,300.00             82,300.00              

ค่าครุภัณฑ์ 82,300.00              82,300.00               

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        

งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                      -                      

รายจ่ายอ่ืน -                        -                       -                        

งบเงินอุดหนุน -                       5,602,800.00         5,602,800.00         

เงินอุดหนุน -                        5,602,800.00          5,602,800.00           

2,173,860.00          9,979,020.00         12,152,880.00        รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

9



แผนงานสาธารณสุข

งาน งานบริหารท่ัวไป

งบ เก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 3,291,600.00               -                            3,291,600.00               

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                             -                             -                             

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,291,600.00                -                             3,291,600.00                

งบด าเนินงาน 408,000.00                 50,000.00                   458,000.00                 

ค่าตอบแทน 28,000.00                    -                             28,000.00                    

ค่าใช้สอย 250,000.00                   50,000.00                    300,000.00                   

ค่าวัสดุ 125,000.00                   -                             125,000.00                   

ค่าสาธารณูปโภค 5,000.00                      -                             5,000.00                      

งบลงทุน 50,600.00                   -                            50,600.00                   

ค่าครุภัณฑ์ 50,600.00                    -                             50,600.00                    

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                             -                             -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                            -                            -                            

รายจ่ายอ่ืน -                             -                             -                             

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม 3,750,200.00               50,000.00                   3,800,200.00               

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งานโรงพยาบาล
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งานบริหารท่ัวไป งานสวัสดิการสังคม

งบ เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ และสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร 3,812,820.00                  -                           3,812,820.00       

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                                -                            -                     

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,812,820.00                   -                            3,812,820.00        

งบด าเนินงาน 246,000.00                    70,000.00                  316,000.00         

ค่าตอบแทน 66,000.00                        -                            66,000.00            

ค่าใช้สอย 70,000.00                        70,000.00                    140,000.00          

ค่าวัสดุ 90,000.00                        -                            90,000.00            

ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00                        -                            20,000.00            

งบลงทุน 11,000.00                      -                           11,000.00           

ค่าครุภัณฑ์ 11,000.00                        -                            11,000.00            

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                                -                            -                     

งบรายจ่ายอ่ืน -                               -                           -                    

รายจ่ายอ่ืน -                            -                     

งบเงินอุดหนุน -                               -                           -                    

เงินอุดหนุน -                                -                            -                     

4,069,820.00                  70,000.00                  4,139,820.00       

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

รวม
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แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งานไฟฟ้าและประปา งานสวน งานก าจัดขยะมูล

งบ สาธารณะ ฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร 1,831,020.00          360,000.00          3,580,680.00    -                  5,771,700.00    

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                         -                      -                  -                   -                   

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,831,020.00            360,000.00           3,580,680.00     -                   5,771,700.00      

งบด าเนินงาน 525,902.00             -                     3,026,000.00    3,600,000.00     7,151,902.00    

ค่าตอบแทน -                         -                      -                  -                   -                   

ค่าใช้สอย -                         -                      2,243,500.00     3,600,000.00      5,843,500.00      

ค่าวัสดุ 505,902.00              -                      660,000.00       -                   1,165,902.00      

ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00                -                      122,500.00       -                   142,500.00        

งบลงทุน 4,866,200.00          -                     1,249,500.00    -                  6,115,700.00    

ค่าครุภัณฑ์ -                         -                      1,249,500.00     -                   1,249,500.00      

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,866,200.00            -                      -                   4,866,200.00      

งบรายจ่ายอ่ืน -                       -                     -                  -                 

รายจ่ายอ่ืน -                         -                      -                  -                   -                   

งบเงินอุดหนุน 100,000.00             -                     -                 -                  100,000.00       

เงินอุดหนุน 100,000.00              -                      -                  -                   100,000.00        

7,323,122.00          360,000.00          7,856,180.00    3,600,000.00     19,139,302.00   

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

งานบ าบัดน  าเสีย รวม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน

งบ ความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร -                             -                             

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                              -                             

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                              -                             

งบด าเนินงาน 1,060,000.00                1,060,000.00                

ค่าตอบแทน -                              -                             

ค่าใช้สอย 1,060,000.00                 1,060,000.00                

ค่าวัสดุ -                              -                             

ค่าสาธารณูปโภค -                              -                             

งบลงทุน -                             -                             

ค่าครุภัณฑ์ -                              -                             

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                              -                             

งบรายจ่ายอ่ืน -                             -                             

รายจ่ายอ่ืน -                              -                             

งบเงินอุดหนุน -                             -                             

เงินอุดหนุน -                              -                             

1,060,000.00                1,060,000.00                

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

รวม
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งานกีฬาและ งานศาสนา งานวิชาการวางแผน

งบ นันทนาการ วัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเท่ียว

งบบุคลากร 542,160.00          -                      542,160.00         

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                     -                       -                     

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 542,160.00           -                       542,160.00          

งบด าเนินงาน 90,000.00           480,000.00           570,000.00         

ค่าตอบแทน 5,000.00              -                       5,000.00              

ค่าใช้สอย 65,000.00             480,000.00             545,000.00          

ค่าวัสดุ 20,000.00             -                       20,000.00            

ค่าสาธารณูปโภค -                     -                       -                     

งบลงทุน -                    -                      -                    

ค่าครุภัณฑ์ -                     -                       -                     

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                     -                       -                     

งบรายจ่ายอ่ืน -                    -                      -                    

รายจ่ายอ่ืน -                       -                     

งบเงินอุดหนุน -                    -                      -                    

เงินอุดหนุน -                     -                       -                     

632,160.00          480,000.00           1,112,160.00       

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

รวม
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

งบ อุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 3,144,960.00                -                       3,144,960.00        

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                              -                         -                       

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,144,960.00                 -                         3,144,960.00          

งบด าเนินงาน 490,000.00                  25,000.00              515,000.00           

ค่าตอบแทน 50,000.00                      -                         50,000.00              

ค่าใช้สอย 130,000.00                    25,000.00                155,000.00            

ค่าวัสดุ 310,000.00                    -                         310,000.00            

ค่าสาธารณูปโภค -                              -                         -                       

งบลงทุน 134,200.00                  5,463,000.00          5,597,200.00        

ค่าครุภัณฑ์ 134,200.00                    -                         134,200.00            

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                              5,463,000.00            5,463,000.00          

งบรายจ่ายอ่ืน -                              -                       -                     

รายจ่ายอ่ืน -                              -                         -                       

งบเงินอุดหนุน -                              -                       -                     

เงินอุดหนุน -                              -                         -                       

รวม 3,769,160.00                5,488,000.00          9,257,160.00        

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งานก่อสร้าง รวม
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แผนงานการเกษตร

งาน

งบ

งบบุคลากร -                             -                         

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                               -                          

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                               -                          

งบด าเนินงาน 50,000.00                    50,000.00                

ค่าตอบแทน -                               -                          

ค่าใช้สอย 50,000.00                      50,000.00                 

ค่าวัสดุ -                               -                          

ค่าสาธารณูปโภค -                               -                          

งบลงทุน -                             -                         

ค่าครุภัณฑ์ -                               -                          

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                               -                          

งบรายจ่ายอ่ืน -                             -                         

รายจ่ายอ่ืน -                               -                          

งบเงินอุดหนุน -                             -                         

เงินอุดหนุน -                               -                          

50,000.00                    50,000.00                

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

รวม

งานส่งเสรืมการเกษตร รวม
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แผนงานการพาณิชย์

งาน

งบ

งบบุคลากร -                         -                        -                     

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) -                          -                         -                      

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) -                          -                         -                      

งบด าเนินงาน 700,000.00              44,000.00               744,000.00          

ค่าตอบแทน -                          -                         -                      

ค่าใช้สอย 500,000.00                20,000.00                520,000.00           

ค่าวัสดุ 30,000.00                 -                         30,000.00             

ค่าสาธารณูปโภค 170,000.00                24,000.00                194,000.00           

งบลงทุน 215,000.00              215,000.00          

ค่าครุภัณฑ์ 215,000.00                215,000.00           

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

งบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

915,000.00              44,000.00               959,000.00          

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

งานตลาดสด

รวม

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม
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                       ข้อ  1.  เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"  

                       ข้อ  2.  เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป

                       ข้อ  3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน  101,000,000 บาท

                       ข้อ  4.  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน  101,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

ยอดรวม

ด้านบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,396,320.00                

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,156,840.00                  

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 12,152,880.00                

แผนงานสาธารณสุข 3,800,200.00                  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4,139,820.00                  

แผนงานเคหะและชุมชน 19,139,302.00                

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,060,000.00                  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,112,160.00                  

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,257,160.00                  

แผนงานการเกษตร 50,000.00                      

แผนงานการพาณิชย์ 959,000.00                    

ด้านการด าเนินการอ่ืน

งบกลาง 25,776,318.00                

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 101,000,000.00             

ต าบลสูงเนิน และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

แผนงาน

………………………

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนท่ี 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ของเทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา
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                        ข้อ  5.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 23,060,800 บาท ดังน้ี

ยอดรวม

งบกลาง 3,500,000.00                  

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 2,200,000.00                  

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 4,577,000.00                  

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 83,800.00                      

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 12,700,000.00                

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) -                              

รวมรายจ่าย 23,060,800.00              

                        ข้อ  6.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                        ข้อ  7.  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติน้ี

                ประกาศ  ณ  วันท่ี   9     เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

                                                          (ลงนาม)         ณัฐกาล  สุวรรณ     

                                                                           (นายณัฐกาล  สุวรรณ)

                                                        ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรีต าบลสูงเนิน

                         เห็นชอบ

(ลงนาม) ร้อยโท         อนุชา  ต้ังพาณิชย์

                                                                              (อนุชา  ต้ังพาณิชย์)

งบ

          นายอ าเภอสูงเนิน ปฏิบัติราชการแทน

              ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
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ยอดต่าง
(%)

หมวดภาษีอากร

 - ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง -                           374,707.51 1,000,000.00        0.00% 1,000,000.00         

 - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 4,481,469.00                36,992.00 10,000.00            0.00% 10,000.00             

 - ภาษีบ ารุงท้องท่ี 118,635.00         12,941.72          5,000.00             0.00% 5,000.00              

 - ภาษีป้าย 723,144.00                 728,140.00 600,000.00          0.00% 600,000.00           

 - อากรฆ่าสัตว์ 58,000.00                        750.00 -                    -                     

รวมหมวดภาษีอากร 5,381,248.00      1,153,531.23      1,615,000.00        0.00% 1,615,000.00         

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

 - ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 47,655.00          -                   -                    -                     

 - ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 9,531.00            -                   -                    -                     

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 514.10              6,731.80            7,000.00             0.00% 7,000.00              

 - ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน -                   -                   200.00                0.00% 200.00                 

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร -                   712.00              -                    -                     

 - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 91,150.00          80,100.00          110,000.00          0.00% 110,000.00           

ปี 2565
รายรับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประมาณการรายรับจริง

รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
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ยอดต่าง
(%)

ปี 2565
รายรับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประมาณการรายรับจริง

 - ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 26,950.00          23,250.00          23,000.00            0.00% 23,000.00             

    สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 35,330.00          33,440.00          25,000.00            0.00% 25,000.00             

 - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจ าตัวประชาชน -                   20.00                -                    -                     

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,090.00            780.00              2,000.00             0.00% 2,000.00              

 - ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 5,030,492.50      5,976,356.50      4,200,000.00        0.00% 4,200,000.00         

 - ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 47,214.00          12,690.50          15,000.00            0.00% 15,000.00             

 - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 229,200.00         98,550.00          300,000.00          0.00% 300,000.00           

 - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายทะเบียนราษฎร 130.00              300.00                0.00% 300.00                 

 - ค่าปรับผิดสัญญา 113,497.00         150,413.75        150,000.00          0.00% 150,000.00           

 - ค่าปรับอ่ืนๆ -                   100.00              -                    

 - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ี 184,900.00         163,600.00        150,000.00          0.00% 150,000.00           

   เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 12,820.00          6,019.00            30,000.00            0.00% 30,000.00             

 - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ือง 9,020.00            4,295.00            4,500.00             0.00% 4,500.00              

   ขยายเสียง

 - ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 75,800.00          76,626.00          98,000.00            0.00% 98,000.00             

รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 5,915,163.60      6,633,814.55      5,115,000.00        0.00% 5,115,000.00         
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ยอดต่าง
(%)

ปี 2565
รายรับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประมาณการรายรับจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

      - ค่าเช่าท่ีหรือบริการสถานท่ี 5,889,088.00      5,240,529.00      5,400,000.00        0.00% 5,400,000.00         

      - ดอกเบ้ีย 624,904.79         724,037.44        300,000.00          0.00% 300,000.00           

 - รายได้จากทรพย์สินอ่ืน ๆ -                   20,000.00          50,000.00            0.00% 50,000.00             

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 6,513,992.79      5,984,566.44      5,750,000.00        0.00% 5,750,000.00         

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

       - เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ิน - เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 3,262,347.80      3,613,693.60      4,200,000.00        0.00% 4,200,000.00         

          เป็นกรณีพิเศษ - รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 8,880.00            4,500.00            100,000.00          0.00% 100,000.00           

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,271,227.80      3,618,193.60      4,300,000.00        0.00% 4,300,000.00         

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 - เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ -                   -                   -                    

 - ค่าขายแบบแปลน 8,000.00            14,500.00          10,000.00            0.00% 10,000.00             

 - รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 66,525.02          52,904.51          30,000.00            0.00% 30,000.00             

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 74,525.02          67,404.51          40,000.00            0.00% 40,000.00             

หมวดรายได้จากทุน 

        - ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 51,340.00          -                   10,000.00            0.00% 10,000.00             

รวมหมวดรายได้จากทุน 51,340.00          -                   10,000.00            0.00% 10,000.00             
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ยอดต่าง
(%)

ปี 2565
รายรับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ประมาณการรายรับจริง

หมวดภาษีจัดสรร 

 - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน 746,918.90         741,108.38        730,000.00          0.00% 730,000.00           

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 22,540,387.31     20,941,074.89    22,000,000.00      0.00% 22,000,000.00       

 - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ 4,318,971.09      4,304,250.09      5,000,000.00        0.00% 5,000,000.00         

 - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 235,567.73         249,317.25        250,000.00          0.00% 250,000.00           

 - ภาษีสรรพสามิต 8,688,965.27      7,516,317.89      8,000,000.00        0.00% 8,000,000.00         

 - ค่าภาคหลวงแร่ 122,555.43         119,364.96        120,000.00          0.00% 120,000.00           

 - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 76,713.50          66,834.22          70,000.00            0.00% 70,000.00             

 - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 2,763,044.00      2,578,688.00      3,000,000.00        0.00% 3,000,000.00         

   ตามประมวลกฏหมายท่ีดิน

รวมหมวดภาษีจัดสรร 39,493,123.23     36,516,955.68    39,170,000.00      0.00% 39,170,000.00       

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ 35,709,877.00     36,875,820.00    45,000,000.00      0.00% 45,000,000.00       

   หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 35,709,877.00     36,875,820.00    45,000,000.00      0.00% 45,000,000.00       

รวมทุกหมวด 96,410,497.44    90,850,286.01   101,000,000.00   0.00% 101,000,000.00    
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ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 101,000,000  บาท 

หมวดภาษีอากร รวม 1,615,000      บาท 

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 1,000,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 10,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 5,000            บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีป้าย จ านวน 600,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  รวม 5,115,000      บาท 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 7,000            บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จ านวน 200               บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน 110,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ี จ านวน 23,000           บาท

จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 25,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 2,000            บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4,200,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

รายได้จัดเก็บเอง
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ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 15,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 300,000         บาท

 ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายทะเบียนราษฎร จ านวน 300               บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าปรับผิดสัญญา จ านวน 150,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายจ านวน 150,000         บาท

ต่อสุขภาพ  

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 30,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง จ านวน 4,500            บาท

 ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 98,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,750,000      บาท 

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี จ านวน 5,400,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ดอกเบ้ีย จ านวน 300,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 50,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,300,000      บาท 

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จ านวน 4,200,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 100,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000          บาท 

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000           บาท
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ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 30,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000          บาท 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 10,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดภาษีจัดสรร รวม 39,170,000    บาท 

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน จ านวน 730,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 22,000,000     บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 5,000,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 250,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,000,000       บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 120,000         บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 70,000           บาท

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จ านวน 3,000,000       บาท

กฏหมายท่ีดิน  

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 45,000,000    บาท 

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและจ านวน 45,000,000     บาท

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า

ประมาณการ เท่ากับ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

- เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี 756,000.00           756,000.00           756,000             756,000               

- เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง 240,000.00           240,000.00           240,000             240,000               

นายกเทศมนตรี

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000.00           240,000.00           240,000             240,000               

เทศมนตรี

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา 126,000.00           126,000.00           126,000             71.43% 216,000               

นายกเทศมนตรี

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 1,494,000.00        1,494,000.00        1,494,000           8.43% 1,620,000             

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,856,000.00           2,856,000.00        2,856,000           7.56% 3,072,000             

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 2,395,652.00        2,401,320.00        3,863,640           -1.53% 3,804,360             

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 130,433.00           138,600.00           151,200             151,200               

- เงินประจ าต าแหน่ง 190,433.00           193,600.00           229,200             229,200               

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 223,620.00           215,060.00           248,160             3.97% 258,000               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 958,920.00           972,760.00           1,266,000           -5.87% 1,191,660             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,780.00            51,905.00            70,500               -25.53% 52,500                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,952,838.00        3,973,245.00        5,828,700           -2.43% 5,686,920             

รวมงบบุคลากร 6,808,838.00       6,829,245.00       8,684,700          0.85% 8,758,920            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 1,590,000.00        -                     10,000               10,000                 

- ค่าเบ้ียประชุม -                     10,000               10,000                 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 1,680.00              2,100.00              10,000               10,000                 

- ค่าเช่าบ้าน 33,000.00            41,000.00            50,000               50,000                 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,445.00            51,140.00            55,000               55,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,660,125.00        94,240.00            135,000             135,000               

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

* รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 538,925.90           360,120.34           680,000             680,000               

* จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและประเมินผลความ 100% 20,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

พึงพอใจของประชาชนฯ

- รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 63,005.00            32,810.00            50,000               50,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 531,964.00           345,315.53           20,000               20,000                 

* ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 1,000.00              10,000               10,000                 

* โครงการจัดงานพระราชพิธี 501,725.00           100,000             100,000               

* โครงการจัดงานวันเทศบาล 49,995.00            5,000.00              50,000               50,000                 

* โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 29,595.00            

5 ธันวามหาราช

* โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 59,600.00            

12 สิงหามหาราชินี

* โครงการเทศบาลพบประชาชน 45,940.00            49,893.00            50,000               50,000                 

* โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติ 106,000.00           107,200.00           20,000               20,000                 

งานช่วงปิดภาคเรียน

* โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ินฯ 1,000,000           -99% 10,000                 

* โครงการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชา 396,800.00           

ภิเษกและเฉลิมพระชนมาพรรษา 

รัชกาลท่ี 10
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* ซ้ือของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 2,000.00              

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 152,995.93           178,919.70           50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,976,820.83        1,581,983.57        2,030,000           -47.78% 1,060,000             

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 109,923.90           99,895.00            50,000               50,000                 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,900.00              5,000                 5,000                   

- วัสดุงานบ้านงานครัว 79,780.00            19,973.00            20,000               20,000                 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 106,600.00           30,000.00            30,000               30,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 357,248.76           312,185.53           100,000             100,000               

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                     -                     10,000               10,000                 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,730.00            69,950.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 723,282.66           541,903.53           245,000             245,000               

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 584,331.73           532,081.85           200,000             200,000               

- ค่าน้ าประปา 35,858.96            59,182.13            50,000               50,000                 

- ค่าบริการโทรศัพท์ 10,510.66            8,674.92              30,000               30,000                 

- ค่าบริการไปรษณีย์ 39,945.00            17,626.00            20,000               20,000                 

- ค่าบริการส่ือสารและโทราคมนาคม 8,132.70              12,711.60            15,000               15,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 678,779.05           630,276.50           315,000             315,000               
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงบด าเนินการ 5,039,007.54       2,848,403.60       2,725,000          -35.60% 1,755,000            

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

* เก้าอ้ีห้องประชุม 80,000               -100%

* เก้าอ้ีท างานแบบมีเท้าแขนพร้อมพนักพิง 6,200.00              

มีล้อ จ านวน 2 ตัว

* โต๊ะประชุม จ านวน 10 ตัว 64,000.00            64,000.00            

* เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง 12,000 บีทียู 23,400.00            

* เคร่ืองปรับอากาศติดผนัง 18,000 บีทียู 57,800.00            88,500.00            

* เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 18,000 บีทียู 57,200.00            28,600               -100%

* เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน 24,000 บีทียู 36,000.00            32,200.00            

* เคร่ืองป๊ัมน้ าอัตโนมัติ 400 วัตต์ 17,000.00            

* ชุดรับแขก 15,000.00            

* ตู้ไม้เก็บเอกสาร 15,000.00            

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 100% 40,000                 

ติดตามรถยนต์ จ านวน 4 ชุด

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 23,800.00            

* ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 293,747.10           

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 7,000.00              

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,800.00            

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 22,000               -100%

* เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000.00              7,500                 -100%

* ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 100% 240,000               

ครบชุด ติดต้ังในส านักงานเทศบาลต าบล 

จ านวน 15 ตัว

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 212,000.00         626,647.10         138,100            102.75% 280,000              

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

 - อาคารต่าง ๆ

* ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 3,672,000.00        

 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

* ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินฯ 450,000.00           10,000               10,000                 

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,122,000.00        10,000               10,000                 

รวมงบลงทุน 4,334,000.00       626,647.10         148,100            95.81% 290,000              

งบรายจ่ายอ่ืน
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

หมวดรายจ่ายอ่ืน

* จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและประเมินผลความ 20,000.00            20,000.00            20,000               -100%

พึงพอใจของประชาชนฯ

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 20,000.00            20,000.00            20,000               -100%

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00           20,000.00           20,000              -100%

รวมงานบริหารท่ัวไป 16,201,845.54     10,324,295.70     11,577,800        -6.68% 10,803,920          

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 726,590.00           753,020.00           2,625,840           2.92% 2,702,400             

- เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00            41,500.00            78,000               78,000                 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 334,645.00           358,160.00           505,800             -20% 405,120               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,516.00            22,000.00            36,000               -33.33% 24,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,121,751.00        1,174,680.00        3,245,640           -1.11% 3,209,520             

รวมงบบุคลากร 1,121,751.00       1,174,680.00       3,245,640          -1.11% 3,209,520            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเบ้ียประชุม 10,000               10,000                 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 5,200.00              15,000               15,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ค่าเช่าบ้าน 51,800.00            115,600.00           45,000               45,000                 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000               10,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 51,800.00            120,800.00           80,000               80,000                 

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 15,610.00            40,698.00            50,000               50,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 10,000               10,000                 

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 156,095.00           103,582.00           20,000               20,000                 

* โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 13,865.00            -                     

* โครงการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม ฯ -                     16,715.00            20,000               20,000                 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

* โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน 8,510.00              9,075.00              10,000               10,000                 

* โครงการจัดท ารายงานการติดตามและ 13,600.00            15,085.00            17,000               17,000                 

ประเมินผลแผนพัฒนา

* โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 18,330.00            

(พ.ศ.2561-2565)

* โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 20,000               20,000                 

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 39,810.00            40,000               40,000                 

แก่ประชาชน

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,850.00            22,250.00            10,000               10,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 252,860.00           247,215.00           197,000             197,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 128,792.00           113,877.00           50,000               50,000                 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,644.00              5,000                 5,000                   

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 869.40                 594.36                 3,000                 3,000                   

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                     3,000                 3,000                   

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,700.00            74,300.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 209,005.40           188,771.36           91,000               91,000                 

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าบริการโทรศัพท์ 1,685.25              2,921.10              3,000                 3,000                   

- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 70,384.17            85,635.10            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 72,069.42            88,556.20            33,000               33,000                 

รวมงบด าเนินการ 585,734.82         645,342.56         401,000            401,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* โต๊ะ-เก้าอ้ีท างาน 9,000.00              9,000.00              10,000               -100%

* เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติด 59,400               -100%

ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 

* ตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง 73,400.00            

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ

* ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือคู่ 29,500.00            

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี2 29,800.00            

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  1 เคร่ือง 43,600.00            22,000               -100%

* เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 7,500                 -100%

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

* เคร่ืองส ารองไฟขนาด 2kVA จ านวน 2 24,000.00            

เคร่ือง

* เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  15,000.00            

ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที)

* จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000.00              

21.5 น้ิว

* ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิว 100% 22,800                 

เตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

จ านวน 6 ชุด

* ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 6 ชุด 100% 4,200                   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* รถสามล้อกระจายเสียง 139,956.00           

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 66,500.00            310,756.00           98,900               -73% 27,000                 

รวมงบลงทุน 66,500.00           310,756.00         98,900              -73% 27,000                

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,773,985.82       2,130,778.56       3,745,540          -2.88% 3,637,520            

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 2,455,440.00        2,013,772.00        3,642,300           -4.11% 3,492,600             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00            61,600.00            67,200               67,200                 

- เงินประจ าต าแหน่ง 103,200.00           93,100.00            103,200             103,200               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 855,960.00           812,240.00           1,168,800           2.96% 1,203,360             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00            11,000.00            39,900               39,900                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,493,800.00        2,991,712.00        5,021,400           -2.29% 4,906,260             

รวมงบบุคลากร 3,493,800.00       2,991,712.00       5,021,400          -2.29% 4,906,260            

งบด าเนินงาน
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการราชการอันเป็นประโยชน์ 109,500.00           

แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน

- ค่าตอบแทนการจัดซ้ือจัดจ้าง 50,000               50,000                 

- ค่าเช่าบ้าน 20,000               20,000                 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,985.00            49,300.00            20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 49,985.00            158,800.00           90,000               90,000                 

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 40,426.00            49,003.00            50,000               60.00% 80,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 295,476.00           346,977.00           20,000               20,000                 

* โครงการปรับปรุงข้อมูลงานแผนท่ีภาษี 30,000.00            30,000               -100.00%

และทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 56,470.00            62,040.00            50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 422,372.00           458,020.00           150,000             150,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 111,420.15           95,731.00            100,000             100,000               

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,085.20              3,959.30              50,000               50,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 147,240.00           129,350.00           50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 265,745.35           229,040.30           200,000             200,000               

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าบริการโทรศัพท์ 1,733.40              1,694.88              30,000               30,000                 

- ค่าบริการไปรษณีย์ 9,397.00              56,069.40            30,000               30,000                 

- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 69,079.20            64,132.38            80,000               80,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 80,209.60            121,896.66           140,000             140,000               

รวมงบด าเนินการ 818,311.95         967,756.96         580,000            580,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

* เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด 18 น้ิว 20,000.00            

* โต๊ะ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ตัว 7,500.00              

* เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดต้ังพ้ืน 100% 39,700                 

หรือแขวน ขนาด 30000 บีทียู

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จ านวน 1คัน 40,800.00            

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

* ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 1 ชุด 100% 7,000                   
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 29,800.00            30,000               -100%

แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง

* เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,900.00              

จ านวน 1 เคร่ือง

* เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300.00              

(Ink Tank Printer)

* เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม 100% 15,000                 

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 2 เคร่ือง

* เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 23,000.00            

แบบแคร่ยาว จ านวน 1 เคร่ือง

* คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 22,000.00            

จ านวน 1 เคร่ือง

* คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 60,000.00            

แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบท่ี 2 40,000.00            

จ านวน 2 เคร่ือง

- * ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิว 100% 7,600                   
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

เตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 2 ชุด

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 100% 30,000                 

2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

* กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 10,000.00            

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 181,200.00           84,100.00            100% 99,300                 

รวมงบลงทุน 181,200.00         84,100.00           100% 99,300                

รวมงานบริหารงานคลัง 4,493,311.95       4,043,568.96       5,601,400          -0.28% 5,585,560            

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 100% 367,320               

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 100% 367,320               

รวมงบบุคลากร 100% 367,320              

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 100% 1,000                   

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100% 1,000                   
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมหมวดค่าตอบแทน 100% 2,000                   

รวมงบด าเนินการ 100% 2,000                 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 100% 369,320              

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 22,469,143.31     16,498,643.22     20,924,740        -2.53% 20,396,320          

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 256,860.00           249,540.00           291,240             7.62% 313,440               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,193,520.00        1,079,630.00        1,221,240           3.26% 1,261,080             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,600.00            27,625.00            52,500               -8.57% 48,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,492,980.00        1,356,795.00        1,564,980           3.68% 1,622,520             

รวมงบบุคลากร 1,492,980.00       1,356,795.00       1,564,980          3.68% 1,622,520            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 56,000.00            28,000.00            10,000               10,000                 

ประโยชน์แก่ อปท.

รวมหมวดค่าตอบแทน 56,000.00            28,000.00            10,000               10,000                 

หมวดค่าใช้สอย
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 15,150.00            3,000.00              10,000               10,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ 26,308.00            

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,680.00            20,000               20,000                 

* โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา 39,100.00            

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล

ต าบลสูงเนิน

* โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 30,000               30,000                 

พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง รุ่นท่ี 3

* โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 30,000               30,000                 

พิบัติประจ าเทศบาลต าบลสูงเนิน 

* โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย 14,940.00            15,000               15,000                 

เบ้ืองต้นให้กับผู้ปกครองและฝึกซ้อมหนี

ไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

* โครงการฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนน 9,860.00              10,000               10,000                 

ร่วมกับส่วนราชการและเอกชนในเขต

เทศบาล

* โครงการส ารวจและติดต้ังถังดับเพลิง 9,600.00              10,000               10,000                 

ให้แก่วัดในเขตเทศบาล
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย 19,870.00            20,000               20,000                 

เบ้ืองต้นให้กับผู้น าชุมชนท้ัง 14 ชุมชน

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 161,100.00           127,760.00           50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 284,300.00           157,068.00           195,000             195,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 14,754.00            19,833.00            15,000               15,000                 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000               20,000                 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 73,400.00            46,600.00            50,000               50,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 362,194.40           300,006.20           150,000             150,000               

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -                     -                     10,000               10,000                 

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 81,700.00            7,409.00              30,000               30,000                 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900.00            19,900.00            10,000               10,000                 

- วัสดุอ่ืน 138,200.00           178,850.00           57,000               57,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 690,148.40           572,598.20           342,000             342,000               

รวมงบด าเนินการ 1,030,448.40       757,666.20         547,000            547,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 100% 70,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

ติดตามรถยนต์ จ านวน 7 ชุด

- ครุภัณฑ์การเกษตร

* เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์ 20,100               -100%

เบนซิน 7 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

* เคร่ืองป๊ัมน้ าไดโว่ 9,250.00              

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

* เคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด 100% 48,000                 

มือถือ ขนาด 5 วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

* จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์  เคร่ืองยนต์ 5.3 แรงม้า 100% 50,000                 

แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 100% 450,000               

ครบชุด ติดต้ังในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 20 ตัว

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 498,000.00           

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                     507,250.00           20,100               2975% 618,000               

รวมงบลงทุน -                    507,250.00         20,100              2975% 618,000              

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,523,428.40       2,621,711.20       2,132,080          30.74% 2,787,520            

งานเทศกิจ
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 100% 367,320               

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 100% 367,320               

รวมงบบุคลากร 100% 367,320              

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 100% 1,000                   

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100% 1,000                   

รวมหมวดค่าตอบแทน 100% 2,000                   

รวมงบด าเนินการ 100% 2,000                 

รวมงานเทศกิจ 30,000              1131.07% 369,320              

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,523,428.40       2,621,711.20       2,132,080          48.06% 3,156,840            

แผนงานการศึกษา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 399,360.00           313,740.00           2,263,920           -37.24% 1,420,860             

- เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00            31,500.00            78,000               78,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 189,000.00           198,000.00           216,000             216,000               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 21,000.00            22,000.00            24,000               24,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 651,360.00           565,240.00           2,581,920           -32.65% 1,738,860             

รวมงบบุคลากร 651,360.00         565,240.00         2,581,920          -32.65% 1,738,860            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 5,000                 2,500                   

- เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 5,000                 2,500                   

รวมหมวดค่าตอบแทน 10,000               5,000                   

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 170,828.00           61,987.00            20,000               15,000                 

* โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 350,000.00           350,000.00           350,000             350,000               

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,380.00            14,995.00            20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 536,208.00           426,982.00           390,000            385,000              

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 43,355.00            40,003.00            20,000               20,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,550.70              2,524.65              5,000                 5,000                   
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,720.00            57,090.00            20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 94,625.70            99,617.65            45,000               45,000                 

รวมงบด าเนินการ 630,833.70         526,599.65         445,000            435,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

* เคร่ืองพิมพ์ 15,000               -100%

* จอแสดงภาพขนาด 21.5 น้ิว 3,900.00              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 3,900.00              15,000               -100%

รวมงบลงทุน 3,900.00             15,000              -100%

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,282,193.70       1,095,739.65       3,041,920          -28.54% 2,173,860            

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 510,551.00           490,410.00           575,160             5.95% 609,360               

เงินวิทยฐานะ 100% 84,000                 

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 108,000.00           99,000.00            324,000             324,000               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00            11,000.00            36,000               36,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 630,551.00           600,410.00           935,160             12.64% 1,053,360             
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงบบุคลากร 630,551.00         600,410.00         935,160            12.64% 1,053,360            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,650.00              25,000               25,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000               20,000                 

* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 257,280.00           210,120.00           205,800             -17.50% 169,785               

สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 91,800.00            74,800.00            71,400               -21.43% 56,100                 

สถานศึกษาส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดการ

เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

* โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ 57,630.00            47,460.00            47,460               -21.43% 37,290                 

ศึกษาส าหรับ ศพด.

* โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 406,710.00           335,030.00           389,660             -15.78% 328,175               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 48,382.00            16,585.00            20,000               20,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- วัสดุงานบ้านงานครัว 49,480.00            49,600.00            20,000               13896.93% 2,799,385             

- วัสดุดนตรี 10,000.00            -                     10,000               10,000                 

- ค่าอาหารเสริม(นม) 2,359,575.52        1,957,870.06        2,734,417           -100%

รวมหมวดค่าวัสดุ 2,467,437.52        2,024,055.06        2,784,417           1.61% 2,829,385             

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 55,528.65            28,907.41            20,000               20,000                 

- ค่าน้ าประปา 3,711.83              5,901.17              30,000               30,000                 

- ค่าบริการโทรศัพท์ 1,219.80              1,219.80              8,000                 8,000                   

- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 4,559.24              15,279.60            25,000               25,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 65,019.52            51,307.98            83,000               83,000                 

รวมงบด าเนินการ 2,939,167.04       2,410,393.04       3,257,077          -0.51% 3,240,560            

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

* ถังน้ าแบบพลาสติก 5,400.00              

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

* โทรทัศน์แอลอีดี จ านวน 1 เคร่ือง 7,780.00              

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

* ตู้เย็นขนาด 9 คิงบิกฟุต 11,490.00            
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ 100% 82,300                 

ครบชุด ติดต้ังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

จ านวน 7 ตัว

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 24,670.00            100% 82,300                 

รวมงบลงทุน 24,670.00           100% 82,300                

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ

* ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. 5,516,080.00        5,059,680.00        5,540,000           1.13% 5,602,800             

รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,516,080.00        5,059,680.00        5,540,000           1.13% 5,602,800             

รวมงบเงินอุดหนุน 5,516,080.00       5,059,680.00       5,540,000          1.13% 5,602,800            

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 9,085,798.04       8,095,153.04       9,732,237          2.54% 9,979,020            

รวมแผนงานการศึกษา 10,367,991.74     9,190,892.69       12,774,157        -4.86% 12,152,880          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 1,357,048.00        942,713.00           2,657,760           4.33% 2,772,720             
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 79,200.00            28,341.00            85,200               85,200                 

- เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00            17,341.00            103,200             103,200               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 168,000.00           160,160.00           299,160             2.45% 306,480               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000               24,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,671,448.00        1,148,555.00        3,169,320           3.86% 3,291,600             

รวมงบบุคลากร 1,671,448.00       1,148,555.00       3,169,320          3.86% 3,291,600            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 4,200.00              18,000               18,000                 

- เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 7,200.00              10,000               10,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 11,400.00            28,000               28,000                 

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 472,276.00           54,452.08            100,000             100,000               

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 55,436.00            7,968.00              20,000               20,000                 

* โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 110,000             110,000               

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

* โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม 87,520.00            99,630.00            
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,470.00              13,600.00            20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 620,702.00           175,650.08           250,000             250,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 59,061.00            39,071.00            30,000               30,000                 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000                 5,000                   

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,327.00            394,800.00           30,000               30,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน -                     30,000               30,000                 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,690.00           55,440.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 199,078.00           489,311.00           125,000             125,000               

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าบริการโทรศัพท์ 1,716.87              2,750.01              5,000                 5,000                   

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,716.87              2,750.01              5,000                 5,000                   

รวมงบด าเนินการ 821,496.87         679,111.09         408,000            408,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน

* เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 100% 50,600                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

* ตู้เย็นขนาด 9 คิงบิกฟุต 14,700.00            

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2,600.00              

* คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 29,800.00            

จ านวน 1 เคร่ือง

* เคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก 7,700.00              

จ านวน 1 เคร่ือง

* เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1kVA จ านวน 5,800.00              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 13,500.00            47,100.00            100% 50,600                 

รวมงบลงทุน 13,500.00           47,100.00           100% 50,600                

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

* โครงการอุดหนุนชุมชน 14 ชุมชน ส าหรับ 280,000.00           280,000.00           280,000             -100.00%

การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระ

ราชด าริด้านสาธารณสุข

รวมหมวดเงินอุดหนุน 280,000.00           280,000.00           280,000             

รวมงบเงินอุดหนุน 280,000.00         280,000.00         280,000            
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,786,444.87       2,154,766.09       3,857,320          -2.78% 3,750,200            

งานโรงพยาบาล

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพ 100% 50,000                 

ติดตามนโยบายรัฐบาล

รวมหมวดค่าใช้สอย 100% 50,000                 

รวมงบด าเนินการ 100% 50,000                

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100% 50,000                

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,786,444.87       2,154,766.09       3,857,320          -1.48% 3,800,200            

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 1,179,480.00        1,144,320.00        2,723,220           2.98% 2,804,340             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00            61,600.00            67,200               67,200                 

- เงินประจ าต าแหน่ง 85,200.00            78,100.00            103,200             103,200               
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 246,240.00           238,400.00           275,760             4.79% 288,960               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 334,645.00           380,225.00           505,800             1.45% 513,120               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,516.00            24,452.00            36,000               36,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,931,281.00        1,927,097.00        3,711,180           2.74% 3,812,820             

รวมงบบุคลากร 1,931,281.00       1,927,097.00       3,711,180          2.74% 3,812,820            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 36,000               36,000                 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,430.00            19,375.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 20,430.00            19,375.00            66,000               66,000                 

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,512.00              8,398.00              15,000               15,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 131,582.00           62,694.00            20,000               20,000                 

* โครงการจัดท าแผนชุมชน 14 ชุมชน 10,000               10,000                 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,790.00              7,900.00              25,000               25,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 141,884.00           78,992.00            70,000               70,000                 

หมวดค่าวัสดุ
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- วัสดุส านักงาน 34,931.00            22,974.00            30,000               30,000                 

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,108.00              10,000               10,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,542.81              1,202.55              10,000               10,000                 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000               15,000                 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,670.00            25,000               25,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 56,251.81            24,176.55            90,000               90,000                 

หมวดค่าสาธารณูปโภค

 - ค่าไฟฟ้า 26,471.44            10,000               10,000                 

- ค่าบริการโทรศัพท์ 2,308.00              1,284.00              10,000               10,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 2,308.00              27,755.44            20,000               20,000                 

รวมงบด าเนินการ 220,873.81         150,298.99         246,000            246,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

* เก้าอ่ีระดับปฏิบัติการ 2,700.00              

* โต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ 5,800.00              

* ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ัง พ้ืนหรือ 28,600.00            

แขวน ขนาด 18,000 บีที ยู

* โต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับอ านวยการท้องถ่ิน 100% 11,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

จ านวน 2 ชุด

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

* เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก 15,000.00            7,500                 -100%

(inkjet) 

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กส าหรับงาน 22,000.00            22,000               -100%

ประมวลผล

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์สานัก งานประมวลผล 30,000.00            

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 89,100.00            15,000.00            29,500               -62.71% 11,000                 

รวมงบลงทุน 89,100.00           15,000.00           29,500              -62.71% 11,000                

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 2,241,254.81       2,092,395.99       3,986,680          2.09% 4,069,820            

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการจัดกิจกรรมบ้านกลางผู้สูงอายุ 20,000               20,000                 

* โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 196,052.00           50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 196,052.00           70,000               70,000                 

รวมงบด าเนินการ 196,052.00         70,000              70,000                
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 196,052.00         70,000              70,000                

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,437,306.81       2,092,395.99       4,056,680          2.05% 4,139,820            

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 1,293,480.00        918,547.00           2,756,160           -100%

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200.00            29,762.00            67,200               -100%

- เงินประจ าต าแหน่ง 103,200.00           59,762.00            103,200             -100%

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 216,000.00           198,000.00           216,000             -100%

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000.00            22,000.00            24,000               -100%

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,703,880.00        1,228,071.00        3,166,560           -100%

รวมงบบุคลากร 1,703,880.00       1,228,071.00       3,166,560          -100%

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 20,000               -100.00%

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 29,200.00            12,100.00            30,000               -100%

รวมหมวดค่าตอบแทน 29,200.00            12,100.00            50,000               -100%

หมวดค่าใช้สอย
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,400.00              11,392.00            30,000               -100%

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 79,030.00            39,412.00            20,000               -100%

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 134,200.00           170,107.50           50,000               -100%

รวมหมวดค่าใช้สอย 217,630.00           220,911.50           100,000             -100%

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 57,888.00            38,503.00            30,000               -100%

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 63,980.00            800.00                 50,000               -100%

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 286,058.84           246,926.75           100,000             -100%

- วัสดุการเกษตร 46,200.00            150,460.00           50,000               -100%

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000               -100%

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 8,755.00              8,250.00              30,000               -100%

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 89,830.00            43,350.00            40,000               -100%

รวมหมวดค่าวัสดุ 552,711.84           488,289.75           310,000             -100%

รวมงบด าเนินการ 799,541.84         721,301.25         460,000            -100%

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* โต๊หมู่บูชา 7,500.00              

* เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติการ 3 ตัว 9,000.00              

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

* เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 35,000.00            

* เคร่ืองตบดิน 21,000.00            

* เคร่ืองสกัดคอนกรีต 33,500.00            

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์สานัก งานประมวลผล 60,000.00            

* คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คส าหรับงานประมวลผล 22,000.00            

* เคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์/LED ขาวด า แบบท่ี2 15,000.00            

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 171,500.00           31,500.00            

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิง

ก่อสร้าง

* ค่าส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ 30,000               -100%

ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษา ค่าส ารวจทาง

ธรณีฟิสิกส์ ค่าทดสอบต่างๆ ของงานถนนฯ

รวมงบลงทุน 171,500.00         31,500.00           30,000              -100%
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,674,921.84       1,980,872.25       3,656,560          -100%

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,123,285.00        977,830.00           1,412,280           20.03% 1,695,120             

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 68,516.00            54,968.00            96,000               41.56% 135,900               

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,191,801.00        1,032,798.00        1,508,280           21.40% 1,831,020             

รวมงบบุคลากร 1,191,801.00       1,032,798.00       1,508,280          21.40% 1,831,020            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 855,794.10           568,644.55           200,000             26.59% 253,177               

- วัสดุก่อสร้าง 953,454.74           760,188.76           202,725             24.66% 252,725               

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,809,248.84        1,328,833.31        402,725             25.62% 505,902               

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 13,097.70            26,988.82            20,000               0.00% 20,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 13,097.70            26,988.82            20,000               0.00% 20,000                 

รวมงบด าเนินการ 1,822,346.54       1,355,822.13       422,725            24.41% 525,902              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

* รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000           -100%

- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,700,000           -100%

พร้อมติดต้ังเครน

ครุภัณฑ์โรงงาน

* เคร่ืองเช่ือมสนาม ขนาด 1.5 คิว ใช้แก๊สแอลพีจี 4,950.00              

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                     4,950.00              6,000,000           -100%

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

* โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสง 100% 1,060,400             

อาทิตย์ ถนนคูขาด ซอย 1, 4 , 5 , 6

* โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสง 100% 1,060,400             

อาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7 (ช่วงจากบ้าน

หมอชาติชัยถึงทางแยกป๊ัมบางจาก)

* โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสง 100% 819,400               

อาทิตย์ ถนนเทศบาล 14 (ช่วงจากทางแยกถนน

เทศบาล 10 ไปทางตะวันออก)

* โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสง 100% 1,926,000             
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

อาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก(ช่วงจากทางแยกถนน

มิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนยุทธศาสตร์)

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

* ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะ 479,000.00           4,500,000           -100%

กลางถนนมิตรสัมพันธ์

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 479,000.00           4,500,000           8% 4,866,200             

รวมงบลงทุน 483,950.00         10,500,000        -54% 4,866,200            

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ

* อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยาย 77,224.80            38,754.00            100,000             100,000               

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และอุดหนุน

การประปาส่วนภูมิภาคในการขยายเขต

ประปา

รวมหมวดเงินอุดหนุน 77,224.80            38,754.00            100,000             100,000               

รวมงบเงินอุดหนุน 77,224.80           38,754.00           100,000            100,000              

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,091,372.34       2,911,324.13       12,531,005        -41.56% 7,323,122            

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 324,000.00           297,000.00           324,000             324,000               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00            33,000.00            36,000               36,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 360,000.00           330,000.00           360,000             360,000               

รวมงบบุคลากร 360,000.00         330,000.00         360,000            360,000              

งบด าเนินการ

หมวดค่าใช้สอย

 - รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 80,750.00            

รวมหมวดค่าใช้สอย 80,750.00           

รวมงบด าเนินการ 80,750.00           

รวมงานสวนสาธารณะ 360,000.00         410,750.00         360,000            360,000              

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,717,400.00        2,424,410.00        2,901,480           -1.41% 2,860,680             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 254,060.00           217,936.00           264,000             172.73% 720,000               

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,971,460.00        2,642,346.00        3,165,480           13.12% 3,580,680             

รวมงบบุคลากร 2,971,460.00       2,642,346.00       3,165,480          13.12% 3,580,680            

งบด าเนินการ
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,449,436.90        2,151,390.00        7,514,000           -71.74% 2,123,500             

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย 58,700.00            22,082.00            20,000               20,000                 

ในชุมชน

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,848,343.78        1,527,885.00        100,000             100,000               

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,356,480.68        3,701,357.00        7,634,000           -70.61% 2,243,500             

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุงานบ้านงานครัว 183,200.00           133,850.00           30,000               30,000                 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 841,646.40           662,836.00           100,000             100,000               

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,216,020.33        2,419,563.87        500,000             500,000               

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 49,835.00            26,306.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,290,701.73        3,242,555.87        660,000             660,000               

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 770,881.30           467,912.07           100,000             100,000               

- ค่าน้ าประปา 40,887.04            42,023.90            20,000               20,000                 

- ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 2,500                   

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 811,768.34           509,935.97           120,000             2.08% 122,500               
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงบด าเนินการ 7,458,950.75       7,453,848.84       8,414,000          -64.04% 3,026,000            

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ส านักงาน

* เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูงพร้อมรถเข็น 33,000.00            

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

* รถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน 100% 950,000               

* เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 100% 24,000                 

ติดตามรถยนต์

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

* เคร่ืองอัดจารบี 23,000               -100%

* สว่านกระแทกไร้สาย 100% 14,500                 

- ครุภัณฑ์การเกษตร

* เคร่ืองป๊ัมดูดโคลนอัตโนมัติ 15,000.00            100% 24,000                 

- ครุภัณฑ์โรงงาน

* เคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว 100% 6,500                   

* เคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว 100% 5,500                   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 100% 125,000               
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน จ านวน 8 ตัว

- ครุภัณฑ์อ่ืน

* ถังคอนเทนเนอร์ จ านวน 1 ใบ 68,000.00            100,000             -100%

* เล่ือนโซ่ยนต์ 5.3แรงม้า 3,900วัตต์ 50,000.00            

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

* ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 791,537.50           100,000             100,000               

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 859,537.50           98,000.00            223,000             460.31% 1,249,500             

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

* ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 100,000             -100.00%

ส่ิงก่อสร้าง

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000             

รวมงบลงทุน 859,537.50         98,000.00           323,000            286.84% 1,249,500            

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 11,289,948.25     10,194,194.84     11,902,480        -34.00% 7,856,180            

งานบ าบัดน  าเสีย

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

* รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 98,937.70            99,020.85            100,000             100,000               

* ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 100% 3,500,000             

ระบบรวบและบ าบัดน้ าเสียภายในเขตเทศบาล

ต าบลสูงเนิน 

รวมหมวดค่าใช้สอย 98,937.70            99,020.85            100,000             3500% 3,600,000             

รวมงบด าเนินการ 98,937.70           99,020.85           100,000            3500% 3,600,000            

รวมงานบ าบัดน  าเสีย 98,937.70           99,020.85           100,000            3500% 3,600,000            

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 17,515,180.13     15,596,162.07     28,550,045        -32.96% 19,139,302          

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพ 20,750.00            50,000               -100%

ติดตามนโยบายรัฐบาล

* โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน 863,145.00           983,500.00           1,000,000           1,000,000             

* โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ 24,120.00            30,000               30,000                 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

* โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา 40,320.00            15,250.00            30,000               -100%

เศรษฐกิจพอเพียง

* โครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน

* โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 100,000.00           81,720.00            30,000               30,000                 

* โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ 20,000               -100%

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,048,335.00        1,080,470.00        1,160,000           -8.62% 1,060,000             

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,048,335.00       1,080,470.00       1,160,000          -8.62% 1,060,000            

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1,048,335.00       1,080,470.00       1,160,000          -8.62% 1,060,000            

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 100% 542,160               

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 100% 542,160               

รวมงบบุคลากร 100% 542,160              

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 100% 2,500                   
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร 100% 2,500                   

รวมหมวดค่าตอบแทน -                    100% 5,000                   

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100.00% 5,000                   

* โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน 180,000.00           30,000               30,000                 

* โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 200,000.00           30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 380,000.00           60,000               65,000                 

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุกีฬา 20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 20,000               20,000                 

รวมงบด าเนินการ 380,000.00         80,000              90,000                

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์กีฬา

* แป้นบาสเกตบอลตามแบบมาตรฐานสากล 99,000.00            

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 99,000.00            

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

71



ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

* ค่าปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลบริเวณพ้ืนอาคาร 500,000             -100%

เอนกประสงค์หน้าส านักงานเทศบาลต าบล

สูงเนิน

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 500,000             -100%

รวมงบลงทุน 99,000.00           500,000            -100%

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 479,000.00         580,000            8.99% 632,160              

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการเฉลิมฉลองท้าวสุรนารี 26,888.00            20,000               20,000                 

* โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 400,000.00           347,430.00           400,000             400,000               

* โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 378,850.00           30,000               30,000                 

* โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า 71,000.00            30,000               30,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 876,738.00           347,430.00           480,000             480,000               

รวมงบด าเนินการ 876,738.00         347,430.00         480,000            480,000              

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 876,738.00         347,430.00         480,000            480,000              
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,355,738.00       347,430.00         1,060,000          4.92% 1,112,160            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

- เงินเดือนพนักงาน 100% 2,734,560             

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 100% 67,200                 

- เงินประจ าต าแหน่ง 100% 103,200               

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง 100% 216,000               

- เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 100% 24,000                 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 100% 3,144,960             

รวมงบบุคลากร 100% 3,144,960            

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าเช่าบ้าน 100% 20,000                 

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100% 30,000                 

รวมหมวดค่าตอบแทน 100% 50,000                 

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ 100% 60,000                 

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100% 20,000                 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100% 50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 100% 130,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุส านักงาน 100% 30,000                 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100% 50,000                 

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100% 100,000               

- วัสดุการเกษตร 100% 50,000                 

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100% 10,000                 

- วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 100% 30,000                 

- วัสดุคอมพิวเตอร์ 100% 40,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 100% 310,000               

รวมงบด าเนินการ 100% 490,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ส านักงาน
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 100% 61,200                 

แบบต้ังหรือแบบแขวน  ขนาด 20,000 บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง

* เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) 100% 21,000                 

แบบต้ังหรือแบบแขวน  ขนาด 13,000 บีทียู 

จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภัณฑ์งานครัว

* เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22  น้ิว ชนิดเคร่ืองยนต์ 100% 22,000                 

แบบมือถือ จ านวน 2 เคร่ือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 100% 30,000                 

แบบท่ี 2*  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

จ านวน 1 เคร่ือง

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 100% 134,200               

รวมงบลงทุน 100% 134,200              

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100% 3,769,160            

งานก่อสร้าง

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 25,000               25,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 25,000               25,000                 

รวมงบด าเนินการ 25,000              25,000                

งบลงทุน

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

* โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม 100% 899,000               

เหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนและถนน ค.ส.ล. ตามแนว

คลองไส้ไก่หลังบ้านพักต ารวจ ตามแนวคลองชุมชน

โนนค่า-ออมสินสามัคคี

* ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด 100% 360,000               

ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

* ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคูขาด 100% 332,000               

ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

* ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคูขาด 100% 247,000               

ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

* ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 100% 2,877,000             

พร้อมบ่อพักตะกอน ถนนทางรถไฟเล็ก 

(ซอยก๋วยเต๋ียวลุงด า) ท้ังสองฝ่ัง
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 100% 468,000               

เทศบาล 1 (ช่วงจากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐ

ไปทางสถานีรถไฟ)

* ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ 280,000               

วางท่อระบายน้ าถนนเทศบาล 1 และเทศบาล 1 

ซอย 5 ชุมชนบ้านหันสามัคคี

* ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางท้ังสองข้างทางคอน 454,000             -100%

กรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 2 ซอย 4 ชุมชน

ตะคองหลงสวนสวรรค์

กรีต ถนนเทศบาล 16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 2/1-4

ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ

* ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม 800,000.00           

เหล็ก พร้อมบ่อพักตะกอน ช่วงส่ีแยกกลาง

บ้านเหล่า – สระน้ าสาธารณะ ชุมชนบ้าน

เหล่าพัฒนา

* ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 500,000.00           

รถไฟเล็กเช่ือมซอยแสงไทย 1 ชุมชนแสง

ไทย-ประปาพัฒนา 

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน 1,600,000.00        
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

เทศบาล 1 ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลประชา

รัฐ-สามแยกหน้าป่าช้าจีน ชุมชนโนนค่า-

ออมสินสามัคคี

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน 1,075,000.00        

เทศบาล 9  ช่วงสามแยกป่าช้าจีน – สนาม

กีฬาชุมชนบ้านเหล่า ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 820,000.00           

ถนนเทศบาล 10 ช่วงชุมชนสว่างแสงธรรม-

ทางไปต าบลเสมา ชุมชนสว่างแสงธรรม

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,560,000.00        

ถนนเทศบาล 14 สายเลียบคลองชลประทาน

ฝ่ังตะวันตก ชุมชนสว่างแสงธรรม

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 565,000.00           

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 7/8 ชุมชนแสงไทย-

ประปาพัฒนา

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 798,535.00           

เทศบาล 6 จากแยกตลาดเช้าถึงแยกถนน

เทศบาล 1 ชุมชนประตูน้ ารุ่งเรือง

* ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตร 500,000.00           
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

สัมพันธ์ ซอย 6 แยก 2 ชุมชนญาติเจริญ กม.2

* ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง 220,000.00           

ระบาย น้าซอยบ้านนางทองม้วน ศรีสูงเนิน 

ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 239,000.00           

ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ชุมชนสุขาวดี

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 174,000.00           

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 3 ชุมชนเบญจมิตร

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก 149,000.00           

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 6/4 ชุมชนญาติเจริญ 

กม.2

* ค่าก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้า คอนกรีต 150,000.00           

เสริมเหล็กซอยร้านลาบบ้านเหล่า ชุมชนบ้าน

เหล่าพัฒนา

* ค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต เสริมเหล็ก 300,000.00           

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 4 ช่วงซอยด้านข้าง

โรงพยาบาลสูงเนิน ชุมชนญาติเจริญ กม.2

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 329,000.00           

มิตรภาพ ซอยสุขาวดี 2 ชุมชนสุขาวดี
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 280,000.00           

เทศบาล 5 ช่วงหลัง ตลาดเย็น – แยกถนน

เทศบาล 8 ชุมชนกลางบ้านพัฒนา

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 221,000.00           

เทศบาล 9  ช่วงป้ัมน้ามันสหกรณ์ – สนาม

กีฬาชุมชน บ้านเหล่า ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 399,000.00           

มิตรสัมพันธ์ ซอย 19 ช่วงหน้าโรงเรียนสูงเนิน

– หน้าโรงเรียนอนุบาลประชารัฐ ชุมชนบ้าน

หันสามัคคี

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 439,000.00           

เทศบาล 3 ช่วงข้างท่ีท าการไปรษณีย์ - แยก

ชุมชนโนนค่า - ออมสิน ชุมชนโนนค่า - 

ออมสินสามัคคี

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 485,000.00           

เทศบาล 8 ช่วงส่ีแยกบูรพา - ส่ีแยกข้างวัดใหญ่

สูงเนิน ชุมชนกลางบ้านพัฒนา

* ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน 166,000.00           

เทศบาล 6 จากแยกตลาดเช้าถึงถนนเทศบาล 
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

4 ชุมชนประตูน้ารุ่งเรือง

* ปรับปรุงบ่อพักตะกอน คสล. และฝาบ่อ 480,000.00           

ถนนเทศบาล 6

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 4,051,000.00        480,000.00           454,000             1103% 5,463,000             

รวมงบลงทุน 4,051,000.00       480,000.00         454,000            1103% 5,463,000            

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 4,051,000.00       480,000.00         479,000            1045.72% 5,488,000            

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,051,000.00       480,000.00         479,000            1832.60% 9,257,160            

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา 100% 30,000                 

เศรษฐกิจพอเพียง

* โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ 100% 20,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 100% 50,000                 

รวมงบด าเนินการ 100% 50,000                

รวมแผนงานการเกษตร 100% 50,000                
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 360,000.00           330,000.00           400,000             400,000               

- รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

* โครงการอบรมตลาดสดน่าซ้ือ

* โครงการอบรมผู้ประกอบการค้า 34,000.00            34,130.00            50,000               50,000                 

(ตลาดสด,ร้านอาหารฯ)

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 99,600.00            50,000               50,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 493,600.00           364,130.00           500,000             500,000               

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุก่อสร้าง 30,000                 

รวมหมวดค่าวัสดุ 30,000                 

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 295,696.92           298,199.24           150,000             150,000               

- ค่าน้ าประปา 17,447.81            17,481.29            20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 313,144.73           315,680.53           170,000             170,000               
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงบด าเนินการ 806,744.73         679,810.53         670,000            4.48% 700,000              

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

* รถเข็นข้าวสารชนิด 2 ล้อ จ านวน 2 คัน 9,800.00              

* รถเข็นชนิด 2 ล้อ จ านวน 2 คัน 14,000               -100%

* ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 100% 125,000               

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ตลาดสดเทศบาล

ต าบลสูงเนิน (ตลาดเช้า) จ านวน 8 ตัว

* ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 100% 90,000                 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ณ ตลาดสดเทศบาล

ต าบลสูงเนิน (ตลาดเย็น) จ านวน 8 ตัว

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 9,800.00              14,000               1436% 215,000               

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

* ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 89,600.00            50,000               -100.00%

ส่ิงก่อสร้าง

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                     89,600.00            50,000               

รวมงบลงทุน 9,800.00             89,600.00           50,000              330% 215,000              
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมงานตลาดสด 816,544.73         769,410.53         734,000            24.66% 915,000              

งานโรงฆ่าสัตว์

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 18,000.00            

ประโยชน์แก่ อปท.

รวมหมวดค่าตอบแทน 18,000.00            

หมวดค่าใช้สอย

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,200.00              20,000               20,000                 

รวมหมวดค่าใช้สอย 2,200.00              20,000               20,000                 

หมวดค่าวัสดุ

- วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 107,940.00           

รวมหมวดค่าวัสดุ 107,940.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค

- ค่าไฟฟ้า 39,145.16            13,032.17            12,000               12,000                 

- ค่าน้ าประปา 12,790.59            10,520.99            12,000               12,000                 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 51,935.75            23,553.16            24,000               24,000                 

รวมงบด าเนินการ 180,075.75         23,553.16           44,000              44,000                

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 180,075.75         23,553.16           44,000              44,000                
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

รวมแผนงานการพาณิชย์ 996,620.48         792,963.69         778,000            23.26% 959,000              

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

- ค่าช าระหน้ีเงินต้น 5,938,199.29        6,116,345.26        6,299,836           3.00% 6,488,831             

- ค่าช าระดอกเบ้ีย 1,080,391.34        902,245.37           718,756             -26.29% 529,760               

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 452,058.00           412,252.00           576,070             576,070               

- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 13,009,400.00       13,463,700.00       12,700,000         12,700,000           

- เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,521,600.00        2,548,000.00        2,700,000           2,700,000             

- เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 28,000.00            27,000.00            40,000               40,000                 

- ส ารองจ่าย 53,632.07            474,000.00           30,000               30,000                 

- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 18,940.00            19,118.00            30,000               30,000                 

- รายจ่ายตามข้อผูกพัน 325,949.48           400,125.25           531,796             -2.19% 520,137               

- เงินช่วยพิเศษ 139,950.00           30,000               30,000                 

รวมงบกลาง 23,428,170.18       24,502,735.88       23,656,458         -0.05% 23,644,798           
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ยอดต่าง

(%)
ปี 2565

ประมาณการ

รายจ่าย
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายจ่ายจริง

บ าเหน็จ/บ านาญ

- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  1,128,018.00        1,138,334.00        1,120,000           50.00% 1,680,000             

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 93,204.00            93,204.00            140,000             140,000               

- เงินบ าเหน็จรายเดือน 402,168.00           440,899.00           311,520             311,520               

รวมบ าเหน็จ/บ านาญ 1,623,390.00        1,672,437.00        1,571,520           35.63% 2,131,520             

รวมงบกลาง 25,051,560.18     26,175,172.88     25,227,978        2.17% 25,776,318          

รวมแผนงานงบกลาง 25,051,560.18     26,175,172.88     25,227,978        2.17% 25,776,318          

รวมทุกแผนงาน 90,602,748.92  77,030,607.83  101,000,000   101,000,000     
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 20,396,320.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไป รวม 10,803,920.- บาท 

งบบุคลากร รวม 8,758,920.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000.- บาท

เงินเดือนนายกและรองนายกเทศมนตรี จ านวน 756,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 

แก้ไขเพ่ิมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังน้ี

1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท 

จ านวน 12 เดือน

2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 16,500 บาท/

คน รวม 2 คน จ านวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก จ านวน 240,000.- บาท

เทศมนตรี

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกเทศมนตรี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์

ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศ มนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554  

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียด  

ดังน้ี

1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 

8,000 บาท จ านวน 12 เดือน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน

ละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จ านวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จ านวน 240,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก 

เทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ 

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา 

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554  

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียด  

ดังน้ี

1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 

จ านวน 12 เดือน

2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000 

บาท/คน รวม 2 คน จ านวน 12 เดือน 

  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ท่ีปรึกษานายก จ านวน 216,000.- บาท

เทศมนตรี

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ 

ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554  

แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียด 

 ดังน้ี

1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา

เดือนละ 10,500 บาท จ านวน 12 เดือน

2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา

เดือนละ 7,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1,620,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล  

รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า 

ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  

ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 
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นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการ 

เทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง แยกรายละเอียด ดังน้ี

1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ในอัตรา

เดือนละ 16,500 บาท จ านวน 12 เดือน

2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 อัตราในอัตรา

เดือนละ 13,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 อัตรา ในอัตรา

เดือนละ 10,500 บาท จ านวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,686,920.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,804,360.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 151,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามแผนท่ี

ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนด

ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 229,200.- บาท
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 258,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจ าตาม

แนบท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง

และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) จ านวนอัตรา

ตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,191,660.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัว

คราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 13

สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน
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งบด าเนินงาน รวม 1,755,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 135,000.- บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 10,000.- บาท 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 

เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการท่ี 

คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนด 

เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่ 

พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29  

 กันยายน 2557 

2) ค่าตอบแทนเงินรางวัลผู้แจ้งความน าจับ หรือรางวัลเจ้าหน้าท่ีหรือ 

เงินรางวัลพิเศษผู้น าสืบสวนผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อ 

กิจการเทศบาล เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

3) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2555

ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105  

โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2557 หรือเพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับ 

91



แต่งต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ี

ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ัน 

นอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก 

ท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ังส านักงาน หรือโดย 

ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานน้ันนอก 

ผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 55,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมีสิทธิจ านวน 5,000.- บาท 

ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3 

/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ 

ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์  

2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  

มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการ

ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ จ านวน 30,000.- บาท

ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วน

ท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวันท่ี 

18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวง 

มหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้ได้รับบ านาญท่ีมีสิทธิ จ านวน 20,000.- บาท

ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3 

/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและ 

ค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์  

2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  

มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการ

ศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 700,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 680,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง
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ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ 

ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ กอบต. ท่ี 0809.3/ว141 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน  

2548 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

แก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือส านัก 

บริหารการคลังท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.4/1301 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง แยกเป็น

* ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร 

ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรอง 

ท้ังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการรับรองหรือต้อนรับ 

บุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจเย่ียมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ

* ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ หรือคณะ

อนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฏหมาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมต่างๆ  

เคร่ืองใช้ในการเล้ียงรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ ซ่ึงจ าเป็นต้องจ่ายเก่ียวกับการเล้ียง 

รับรอง ในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง 

ตามกฏหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ 

ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยต้ังจ่ายตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 260,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานพุ่ม

เงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา หรือค่าหรีด

ส าหรับวางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส

ต่างๆ ส าหรับสักการะศพ ให้เบิกในนามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะสักการะ

ศพผู้ท่ีเคยให้ความช่วยเหลือของส่วนราชการเป็นส่วนรวม หรือเป็นผู้เคยท าประโยชน์

ให้แก่ประเทศหรือส่วนราชการจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด ต้ังจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
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นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนด้วยการจ้างนักเรียน/ จ านวน 20,000.- บาท

นักศึกษาท างานพิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแก้ปัญหาสังคมและความ

ยากจนด้วยการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานพิเศษในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยมีค่า 

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา เป็นไปตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 569 ลงวันท่ี  

14 มีนาคม 2551 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 33 

ล าดับท่ี 1

โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะ 

กรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียว 

เน่ืองกับโครงการ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการการ 

เลือกต้ังประจ าจังหวัดนครราชสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี ลต (นม) 0002/ว117 ลงวันท่ี 14 

กรกฎาคม 2564

โครงการจัดงานพระราชพิธี จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี เน่ืองใน

 วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังน้ี

* วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี 9 วันท่ี 13 ตุลาคม 2564

* วันปิยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม 2564

* วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 และวันพ่อ

แห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2564

* วันฉัตรมงคล วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565

* วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565

28 กรกฎาคม 2565

* วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ 

แห่งชาติ วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ฯลฯ
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โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี 

ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา 

สัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ 

ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547  

ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

หน้าท่ี 59 ล าดับท่ี 1

โครงการจัดงานวันเทศบาล จ านวน 50,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล 

วันท่ี 24 เมษายน 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่าย 

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกับโครงการ  

ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า 

ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  

0808.2/ว5547  ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 2

โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าช่างตัดผม ค่าซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุก 

รายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 

28 กันยายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 61

ล าดับท่ี 3

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 245,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน
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เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิง คอยส์

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ 

วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000.- บาท
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า 

จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 

หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน 

เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ี

ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง อาทิ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามันไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ

มาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
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จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 315,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าในส านักงานหรือท่ีสาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้อง 

ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าน้ าประปาในส านักงานหรือท่ีสาธารณะรวมถึงค่าใช้จ่ายท่ี 

ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงานเทศบาล หมายเลข 0–4441–9795

0-4441–9397,0–4441-9006 ,0-4441-9490 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการ 

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมาย 

โทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ 

ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ก 

ทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 15,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 

ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียว 

กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่อง 

สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 290,000.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,000.- บาท

ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000.- บาท

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตามรถยนต์ จ านวน 40,000.- บาท

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

ติดตามรถยนต์พร้อมติดต้ังส าหรับรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ทะเบียน 40-0377 

นครราชสีมา รถยนต์ดับเบ้ิลแคบ ย่ีห้องวีโก้ ทะเบียน ขฉ 3201 นครราชสีมา 
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รถยนต์ดับเบ้ิลแคบ ย่ีห้องเชฟโรเลต ทะเบียน ขท 7314 นครราชสีมา รถตู้ 7 ท่ีน่ัง

ย่ีห้อฮุนได ทะเบียน ขฉ 7582 นครราชสีมา จ านวน 4 เคร่ือง  ราคาตามท้องถ่ิน 

เน่ืองจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 22 

ล าดับท่ี 23 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 240,000.- บาท 

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 240,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 15 ตัว ติดต้ังในส านักงานเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นไป

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือนมิถุนายน 2564  ล าดับท่ี 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี  17 ล าดับ

ท่ี 7 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 10,000.- บาท

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมิใช่เป็นการซ่อมแซม

ตามปกติ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

101



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,637,520.- บาท

งบบุคลากร รวม 3,209,520.- บาท

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,209,520.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,702,400.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 405,120.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
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พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 401,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000.- บาท

ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมนาคุณให้แก่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและค่า

เบ้ียประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ข้าราชการ พ.ศ. 2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ 

งานของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2555  

เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับความรับ 

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง

ท่ี กค 0406.4/ว132 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 และตามหนังสือกระทรวงการ 

คลัง ท่ี 0406.4/ว38 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ี

ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ัน 

นอกเวลาราชการในท่ีต้ังส านักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอก 

ท่ีต้ังส านักงานและได้ปฏิบัติงานน้ันนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ังส านักงาน หรือโดย 

ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานน้ันนอก 

ผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 45,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
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บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 197,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 50,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 50,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า
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ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ รวม 137,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท า ทบทวน เพ่ิมเติม

เปล่ียนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน 

และค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ  

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด 

ท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

ฉบับปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 61  ล าดับท่ี 4

โครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 10,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนการด าเนินงาน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน และค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปก 

ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน และระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 62  

ล าดับท่ี 5

โครงการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ านวน 17,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท ารายงานการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุส านักงาน และค่าจ้าง 

เหมาถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัว 

จ่ายได้ทุกรายการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกท้องถ่ิน พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 62-63

ล าดับท่ี 6

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปราม จ านวน 20,000.- บาท 

 การทุจริตในหน่วยงาน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 

ด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 

และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย 

เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้ 

จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้ 

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัว 

จ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน 

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 7

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จ านวน 40,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ 

ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน 

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์  

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ 

ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและ 

เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   

หน้าท่ี 63 ล าดับท่ี 8
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

 ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 91,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิง คอยส์
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คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ 

วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 3,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 3,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ
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กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 33,000.- บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 3,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หมายเลข

0-4441-9930 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สาย 

โทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง  

รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 

ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียว 

กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่อง 

สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 27,000.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000.- บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 27,000.- บาท 

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,800.- บาท 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดต้ัง

มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี  70 หน้า 23 จ านวน 6 ชุด เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 20 

ล าดับท่ี 17

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 4,200.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยมีคุณลักษณะ

และราคาตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ล าดับท่ี 73 หน้าท่ี 23 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จ านวน 6 เคร่ือง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2

/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 20 ล าดับท่ี 18
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,585,560.- บาท

งบบุคลากร รวม 4,906,260.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,906,260.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 3,492,600.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามแผนท่ี

ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนด

ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,203,360.- บาท 
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             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 39,900.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 580,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000.- บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง จ านวน 50,000.- บาท 

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง คณะกรรมการการจ้าง

และผู้ควบคุมงาน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง  

บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุด ท่ี กค  

0402.5/ว85 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

หรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000.- บาท
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 150,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 80,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 80,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 20,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์
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บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
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แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 140,000.- บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองคลัง หมายเลข 0-4441-9913 รวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ  

เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของ 

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ 

ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็ก 

ทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 

ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเก่ียว 

กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่อง 

สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการ 

ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 99,300.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,300.- บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 39,700.- บาท 

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 39,700.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 หน้า 23 และ 81-82 เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 18 

ล าดับท่ี 13

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7,000.- บาท 

ล าโพงเอนกประสงค์ จ านวน 7,000.- บาท 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล าโพงเอนกประสงค์ ดอก 15 น้ิว  ก าลังขับ

650 วัตต์ ไมค์ลอย 2 ตัว จ านวน 1 ชุด ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏใน

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 15

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 52,600.- บาท 

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก จ านวน 15,000.- บาท 

พิมพ์ (Ink Tank Printer)

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 50 หน้า 18-19 เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 20 

ล าดับท่ี 19

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม

พิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 8 หน้า 4 เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 21

ล าดับท่ี 21

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 7,600.- บาท 

และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ืองคอมพิว

เตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน 

(OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 70หน้า 23 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 21 ล าดับท่ี 20
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 369,320.- บาท

งบบุคลากร รวม 367,320.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 367,320.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 367,320.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 2,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,000.- บาท

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 1,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 1,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 3,156,840.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,787,520.- บาท 

งบบุคลากร รวม 1,622,520.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,622,520.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 313,440.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,261,080.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 547,000.- บาท 

ค่าตอบแทน รวม 10,000.- บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน จ านวน 10,000.- บาท 

ท้องถ่ิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ

องค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 โดยใช้อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

ค่าใช้สอย รวม 195,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 10,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 10,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 
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พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 135,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 30,000.- บาท 

หลักสูตรจัดต้ัง รุ่นท่ี 3

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้อง

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง รุ่นท่ี 3 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด

การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 4) หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 1

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า จ านวน 30,000.- บาท 

เทศบาลต าบลสูงเนิน 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ

โครงการ ฯลฯ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 2

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับผู้ปกครอง จ านวน 15,000.- บาท 

และซ้อมอพยพหนีไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคี

ภัยเบ้ืองต้นให้กับผู้ปกครองและซ้อมอพยพหนีไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้

จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุก

รายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 67 ล าดับท่ี 3

โครงการฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทางถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน จ านวน 10,000.- บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกซ้อมรองรับอุบัติภัยทาง

ถนนร่วมกับส่วนราชการและเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ 

ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการฯลฯ สามารถถัว

จ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้าท่ี 68 ล าดับท่ี 5
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โครงการส ารวจและติดต้ังถังดับเพลิงให้แก่วัดในเขตเทศบาล จ านวน 10,000.- บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส ารวจและติดต้ังถังดับ

เพลิงให้แก่วัดในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดซ้ือ

ถังดับเพลิง ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้

ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 67 ล าดับท่ี 4

โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้นให้กับผู้น าชุมชน จ านวน 20,000.- บาท 

14 ชุมชน
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคี

ภัยเบ้ืองต้นให้กับผู้น าชุมชน 14 ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 

และส่ิงพิมพ์ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าท่ี 67 ล าดับท่ี 2

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 342,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด
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กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิง คอยส์

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ 

วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง อาทิ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ
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สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามันไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ

มาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 150,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง

รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของ

ท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้อง
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ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ เคร่ืองแบบ 

เส้ือ กางเกงผ้า เคร่ืองหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 

เคร่ืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 57,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง ประเภทวัสดุส้ินเปลือง รายจ่าย

ท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ถังดับ

เพลิง ลูกบอลดับเพลิง ค่าเติมน้ ายาดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง หัวฉีด 

น้ าดับเพลิง ไม้ชักขอ ข้อต่อแยกทางส่งน้ าป๊ัมไดโว่ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถ่ิน

งบลงทุน รวม 618,000.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 618,000.- บาท

ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จ านวน 70,000.- บาท 

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตามรถยนต์ จ านวน 70,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 

ติดตามรถยนต์พร้อมติดต้ังส าหรับรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน พ 9686 นครราชสีมา 

รถยนต์บรรทุกน้ า 10 ล้อ ทะเบียน บษ 159 นครราชสีมา รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 

10 ล้อ ทะเบียน ภ 6889 นครราชสีมา รถยนต์เคล่ือนท่ีเร็ว ทะเบียน 84-0920 

นครราชสีมา รถดับเพลิงอาคาร ทะเบียน ผพ 3610 นครราชสีมา รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 

ทะเบียน ยค 7406 นครราชสีมา รถดับเพลิงเอนกประสงค์ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 

7 ชุด ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) 

หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 23  และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 48,000.- บาท 

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM จ านวน 48,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ

5 วัตต์ จ านวน 4 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน

ธันวาคม 2563 หน้าท่ี 14 และ 68 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 23 ล าดับท่ี 25

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 50,000.- บาท 

เคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 50,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยโซ่ยนต์  เคร่ืองยนต์ 5.3 แรงม้า

แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 น้ิว ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2 ซีซี ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ 

3,900 วัตต์เคร่ืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเด่ียวขนาดโซ่ 3/8 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 22 

ล าดับท่ี 24
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 450,000.- บาท 

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 450,000.- บาท 

ครบชุด

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 20 ตัว ติดต้ังในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นไปตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน

มิถุนายน 2564 ล าดับท่ี 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไป

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี  17 ล าดับท่ี 6  

และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
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งานเทศกิจ รวม 369,320.- บาท

งบบุคลากร รวม 367,320.- บาท

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 367,320.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 367,320.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 2,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,000.- บาท

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 1,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 1,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 12,152,880.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,173,860.- บาท 

งบบุคลากร รวม 1,738,860.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,738,860.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,420,860.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศึกษา
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ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 435,000.- บาท 

ค่าตอบแทน รวม 5,000.- บาท 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 2,500.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 2,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

131



ค่าใช้สอย รวม 385,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 365,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 350,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่าย

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ 

ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2

/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าท่ี 36 ล าดับท่ี 9

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 45,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
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ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 5,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 
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Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,979,020.- บาท 

งบบุคลากร รวม 1,053,360.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,053,360.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 609,360.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000.- บาท
             -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0808.2/ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว1592 ลงวันท่ี

23 กรกฎาคม 2564 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ จ านวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
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เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 3,240,560.- บาท 

ค่าใช้สอย รวม 328,175.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 25,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 303,175.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 
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รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับ จ านวน 169,785.- บาท 

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาส าหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 33 

คน ๆ ละ 21 บาท ต่อวัน จ านวน 245 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 

มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบ

ประมาณรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประจ าปี พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 35 ล าดับท่ี 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับจ่าย จ านวน 56,100.- บาท 

เป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์จ่ายการบริหารสถาน

ศึกษาส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 33 คน 

อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/

ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรองรับ

เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2565 

(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 35  ล าดับท่ี 5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา จ านวน 37,290.- บาท 

เด็กเล็ก

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 33 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน

ละ 430 บาท ต่อปี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว3924 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2565 

(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 35 ล าดับท่ี 6

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จ านวน 20,000.- บาท 

ต าบลสูงเนิน

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก

อบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือ

สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง

กับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 36 ล าดับท่ี 7

ค่าวัสดุ รวม 2,829,385.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
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0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2,799,385.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน จ านวน 20,000.- บาท

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ  

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า 

จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 

หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน 

เตารีด เคร่ืองบดอาหาร เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ี

ซ้ือจากเอกชน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อม จ านวน 2,712,289.- บาท

กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรม

การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลจ านวนนักเรียนจาก 3 โรงเรียน 260 

วันๆละ 7.37 บาท/คน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว3924 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2565 

(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 34 ล าดับท่ี 2

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อม จ านวน 67,096.- บาท

กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน 

จ านวน 33 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 35 ล าดับท่ี 4

วัสดุดนตรี         จ านวน 10,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุดนตรี ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
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ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อม

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับ

ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ฉ่ิง ฉาบ กรับ อังกะลุง 

กลอง เช่น กลองสองหน้า ร าวง กลองยาว แซมบ้า ลูกซัด ปารากัส ขลุ่ย ขิม ซอและ

ยางสนซอ จะเข้และอุปกรณ์ เช่น ไม้ดีด สาย นมจะเข้ โทน โหม่ง ป่ีมอญ อูคูเลเล่ ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 83,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน รวมถึงค่า

ใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าน้ าประปา จ านวน 30,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน รวมถึง

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 8,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน หมายเลข 

0-4441-9869 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สาย

โทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 25,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ 

(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุส่ือสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสารอ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี 

ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้

บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 82,300.- บาท

หมวดครุภัณฑ์ รวม 82,300.- บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 82,300.- บาท 

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 82,300.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อม 

อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 7 ตัว ติดต้ังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็น
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ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

ฉบับเดือนมิถุนายน 2564  ล าดับท่ี 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี  

25 ล าดับท่ี 31 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

งบเงินอุดหนุน รวม 5,602,800.- บาท 

เงินอุดหนุน รวม 5,602,800.- บาท 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,602,800.- บาท

ค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงาน จ านวน 5,602,800.- บาท

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านัก

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล รวมถึงรายจ่ายท่ีต้อง

ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น จ านวนนักเรียนจาก 3  โรงเรียน 200 วัน 

อัตราม้ือละ 21 บาทต่อคน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.2/ว3924 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรองรับเงิน

อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ.2565 

(เฉพาะเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล) โรงเรียน 200 วัน อัตราม้ือละ 

21 บาทต่อคน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 34 ล าดับท่ี 1
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 3,800,200.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข รวม 3,750,200.- บาท 

งบบุคลากร รวม 3,291,600.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,291,600.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,772,720.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 85,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎจ านวน 67,200.- บาท

ในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 

โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลัก

เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี

มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก

จ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ า

ต าแหน่ง และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน จ านวน 18,000.- บาท

สาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จ านวนอัตราตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสาธารณสุข
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งบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 

เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง ก าหนด

ต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2553

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 306,480.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัว

คราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 13

สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 408,000.- บาท 

ค่าตอบแทน รวม 28,000.- บาท 
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ค่าเช่าบ้าน จ านวน 18,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูก

จ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด

ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการ

ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง

มหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอัตราเงิน

บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 250,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 100,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 100,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
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ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 130,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 110,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 

พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้

ทุกรายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 44  ล าดับท่ี 4

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 125,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 5,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง อาทิ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามันไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 
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28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ

มาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทนวัสดุส้ินเปลือง 

รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิง

ของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ี

ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ 

ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดท่ีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 

แปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เคร่ืองวัดน้ าฝน ถังเก็บเช้ือเพลิง เคร่ืองน่ึงเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ 

ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเช่ือมเงิน ถุงมือ 

กระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เล้ียงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด

เอกซเรย์ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

147



Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000.- บาท 

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หมายเลข

0-4441-9077 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทร

ศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบลงทุน รวม 50,600.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,600.- บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 50,600.- บาท

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง จ านวน 50,600.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า

ติดต้ัง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 หน้า 23 เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 18

ล าดับท่ี 9 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
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งานโรงพยาบาล รวม 50,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 50,000.- บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 50,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จ านวน 50,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดตามนโยบายรัฐบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตก

แต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียว

เน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า

หน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 

ล าดับท่ี 1 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 4,139,820.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 4,069,820.- บาท 

งบบุคลากร รวม 3,812,820.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,812,820.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,804,340.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามแผนท่ี

ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนด

ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 288,960.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจ าตาม

แนบท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้าง

และการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) จ านวนอัตรา

ตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 513,120.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัว

คราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน
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งบด าเนินงาน รวม 246,000.- บาท 

ค่าตอบแทน รวม 66,000.- บาท 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 70,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 15,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 15,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 30,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 10,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนชุมชน โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุก

รายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน

แผนพัฒนาพ้ืนท่ีในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 69 ล าดับท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิง คอยส์

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ 

วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 
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อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 15,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 25,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 
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Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
  ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการค่าภาษีในกิจการ

ของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของกองสวัสดิการสังคม หมายเลข

0-4441-9185 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเคร่ืองเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงคู่สายโทร

ศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนินบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการ

ของเทศบาลต าบลสูงเนิน

งบลงทุน รวม 11,000.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000.- บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 11,000.- บาท 

โต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับอ านวยการท้องถ่ิน จ านวน 11,000.- บาท 

 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีท างานระดับอ านวยการ

ท้องถ่ิน โต๊ะขนาด150x80x75 ซม.ด้านซ้ายมี 1 ตู้เก็บของด้านขวามือมี 2 ล้ินชัก 

โครงขาเหล็กสีด า หน้าโต๊ะเป็นไม้อัดกรุกรอบด้วยไม้จริงพร้อมเก้าอ้ีส านักงานแบบ

มีล้อเล่ือนสีด า จ านวน 2 ชุด ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตร

ฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี  25  ล าดับท่ี 33
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 70,000.- บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 70,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 50,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศ

นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึก

อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่า

สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ 

ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หน้าท่ี 46 ล าดับท่ี 1

โครงการจัดกิจกรรมบ้านกลางผู้สูงอายุ จ านวน 20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมบ้านกลางผู้

สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้

เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ

โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 47 ล าดับท่ี 2
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 19,139,302.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานไฟฟ้าประปา รวม 7,323,122.- บาท

งบบุคลากร รวม 1,831,020.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,831,020.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,695,120.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 135,900.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 525,902.- บาท

ค่าวัสดุ รวม 505,902.- บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานเคหะและชุมชน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 253,177.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า 

เคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ ฟิวส์ เทปพัน

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 

หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟว่ิง คอยส์

คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับ 

วิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 252,725.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน 

กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม 

อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น 

แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 20,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าในส านักงานหรือท่ีสาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้อง

ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

งบลงทุน รวม 4,866,200.- บาท 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 4,866,200.- บาท
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ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน 4,866,200.- บาท

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ถนนคูขาด ซอย 1,4,5,6จ านวน 1,060,400.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street

Light Solar Cell) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบ

กัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร  จ านวน 22  ชุด ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ตาม

แบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.015/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตามพระ

ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 1 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7 จ านวน 1,060,400.- บาท

(ช่วงจากบ้านหมอชาติชายถึงทางแยกป๊ัมน้ ามันบางจาก)

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street

Light Solar Cell) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบ

กัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร  จ านวน 22  ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา 

ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.016/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 10 ล าดับท่ี 2 และแก้ไขคร้ังท่ี 

8/2564

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14 จ านวน 819,400.- บาท

(ช่วงจากทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางร้านอาหารสามหนุ่ม)

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street

Light Solar Cell) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบ

กัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร  จ านวน 17  ชุด  ชุมชนสว่างแสงธรรม  ตาม

ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.017/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 3 และแก้ไขคร้ังท่ี 

8/2564

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก จ านวน 1,926,000.- บาท

(ช่วงจากทางแยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสายยุทธศาสตร์)

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street
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Light Solar Cell) ขนาด 30 W แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W พร้อมเสาไฟชนิดชุบ

กัลป์วาไนซ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร  จ านวน 45 ชุด ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา  

ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.018/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง

ถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 4  และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000.- บาท 

เงินอุดหนุน รวม 100,000.- บาท 

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จ านวน 100,000.- บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสูงเนินและการประปาส่วนภูมิภาคจ านวน 100,000.- บาท

สาขาสีค้ิว

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสูงเนิน ในการขยาย

เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ไฟทางสาธารณะฯลฯ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

สีค้ิว ในการขยายเขตประปา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 32 ล าดับท่ี 13
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งานสวนสาธารณะ รวม 360,000.- บาท

งบบุคลากร รวม 360,000.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 360,000.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 7,856,180.- บาท

งบบุคลากร รวม 3,580,680.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,580,680.- บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,860,680.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศคณะ

กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครอง

ชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ฉบับท่ี 3  ลง

วันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบ

ประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 288,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัว

คราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมตามลักษณะความเส่ียงภัยต่อสุขภาพ จ านวน 432,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามลักษณะความเส่ียงภัยต่อสุขภาพ (3 กลุ่ม) 

ได้แก่ งานขุดลอกท่อระบายน้ า ขับรถบรรทุก สูบ ดูด หรือขนถ่ายส่ิงปฏิกูล งานประจ า

รถส่ิงปฏิกูล งานขับรถบรรทุกขยะเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอยและคนงาน

ประจ ารถและงานจัดเก็บกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์หรือ

หน่วยก าจัดขยะมูลฝอย โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามมติ ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2564 วันท่ี 24 มิถุนายน 2564

งบด าเนินงาน รวม 3,026,000.- บาท 

ค่าใช้สอย    รวม 2,243,500.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  จ านวน 2,123,500.- บาท  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 2,123,500.- บาท  
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- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 20,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 20,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยใน

ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครง

การ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
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เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 50 ล าดับท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ รวม 660,000.- บาท 

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 

รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิง

ของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ี

ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น อาทิ 

หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ผงซักฟอก สบู่ 

น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน

ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เคร่ืองบดอาหาร 

เคร่ืองตีไข่ไฟฟ้า เคร่ืองป้ิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 

กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง อาทิ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามันไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ

มาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 500,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ราย

จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ

แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา น้ ามันจารบี 

น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหนัง

สือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เร่ือง หลัก

เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ

ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง รายจ่าย

เพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการ  

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อม

กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ เคร่ืองแบบ เส้ือ กางเกง

ผ้า เคร่ืองหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เคร่ืองแต่งกาย

ชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 122,500.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของ

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าน้ าประปา จ านวน 20,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ 

รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของ

เทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 2,500.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการรายปี ต่อสัญญาณจีพีเอสรถบรรทุกขยะแบบ

อัดท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 84-7841 นครราชสีมา
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งบลงทุน รวม 1,249,500.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์    รวม 1,149,500.- บาท 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 974,000.- บาท 

รถบรรทุกขยะ จ านวน 950,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิด

ข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือน

ธันวาคม 2563 หน้า 17 และ 76 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง

ถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไขคร้ังท่ี 7/2564

เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ติดตามรถยนต์ จ านวน 24,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)

ติดตามรถยนต์พร้อมติดต้ัง ส าหรับรถยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลข ทะเบียน 86-4174

นครราชสีมา รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 87-5019 นครราชสีมา 

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ทะเบียน 85-3864 นครราชสีมา จ านวน 3 เคร่ือง 

ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 28 

ล าดับท่ี 39

ครุภัณฑ์เกษตร จ านวน 24,000.- บาท

ป้ัมดูดโคลนอัตโนมัติ จ านวน 24,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือป้ัมดูดโคลนอัตโนมัติ ขนาด 3 แรงม้า ขนาด

ท่อทางน้ าออก 3 น้ิว ก าลังไฟ 220 โวลต์ ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 19 เมตร จ านวน 

1 เคร่ือง ราคาตามท้องถ่ิน เน่ืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 18 ล าดับท่ี 10 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 14,500.- บาท

สว่านกระแทกไร้สาย จ านวน 14,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่าน กระแทกไร้สาย ขนาด 18 V.ขนาด 13 mm. 

แรงบิด 115/60 Nm. XPT ปรับรอบได้ DHP 481Z,DHP 481RFE พร้อมแบตเตอร่ี 

18v 3.0 Ah.X2 และแท่นชาร์จ จ านวน 1 เคร่ือง  ราคาตามท้องถ่ินเน่ืองจากไม่ปรากฎ
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ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี  91 ล าดับท่ี 52
ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 12,000.- บาท

เคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว จ านวน 6,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 

2563  หน้า  17 และ 69  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

2561 -2565) หน้าท่ี  92  ล าดับท่ี 57

เคร่ืองเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว จ านวน 5,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 น้ิว จ านวน 1 
เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563  หน้า  17 

และ 69 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 

ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 
หน้าท่ี  92  ล าดับท่ี 58

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 125,000.- บาท 

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 125,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ตัว ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลต าบล

สูงเนิน เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วง

จรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ล าดับท่ี 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28

พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)

 หน้าท่ี 29 ล าดับท่ี 44 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โดยเป็นรายจ่าย

เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง

ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564
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งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 3,600,000.- บาท

งบด าเนินงาน รวม 3,600,000.- บาท 

ค่าใช้สอย    รวม 3,600,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  จ านวน 3,600,000.- บาท  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 100,000.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบ จ านวน 3,500,000.- บาท  

รวบรวมและบ าบัดน้ าเสียภายในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน จ านวน 1 งาน เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 และ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง

ถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 11 ล าดับท่ี 5
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 1,060,000.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,060,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 1,060,000.- บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,060,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 1,060,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน จ านวน 1,000,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาองค์กร

ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน

ท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนัง

สือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ

โครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 70

ล าดับท่ี 2 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริม

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก

อบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน

การติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
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เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 70 ล าดับท่ี 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพ ได้แก่ ฝึกอบรมนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ เทศบาลต าบลสูงเนิน โดยมีค่าใช้

จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้

จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศ

นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า

ท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 2
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 1,112,160  บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 632,160.- บาท 

งบบุคลากร รวม 542,160.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 542,160.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 542,160.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 90,000.- บาท 

ค่าตอบแทน รวม 5,000.- บาท 

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 2,500.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 

ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 2,500.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 65,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 65,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม

แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายช่ือหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่ง

ขันหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้

ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวนกีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์

เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่า

บริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงานรวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด

สถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ รวมถึงค่าติดต้ัง 

ค่าอุปกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องค่าเช่าและค่าบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน 

ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2

/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 40 ล าดับท่ี 5
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

7 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าหรือ

ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าตอบ

แทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าป้ายช่ือหรือ

ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วย

รางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวนกีฬาสาธิต ค่าเวช

ภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง 

ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน 

การตกแต่งจัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 

รวมถึงค่าติดต้ัง ค่าอุปกรณ์และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องค่าเช่าและค่าบริการรถสุขาตลอดระยะ

เวลาท่ีจัดงาน ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 41  ล าดับท่ี 6

ค่าวัสดุ รวม 20,000.- บาท 

วัสดุกีฬา จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อม

กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล 

ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบต มินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส 

เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย

ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ าหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่าย

วอลเลย์บอล ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ละคร ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูป

แบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 480,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 480,000.- บาท 

ค่าใช้สอย รวม 480,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 480,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ 

การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระ

ทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 38 ล าดับท่ี 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จ านวน 400,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ค่าใช้

จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ การแสดง 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับ

โครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 39 ล าดับท่ี 2

โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ า จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีกินเข่า

ค่ า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการ

ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ 

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2

/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

หน้าท่ี 39-40 ล าดับท่ี 3

โครงการงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี จ านวน 20,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการงานวันฉลองชัยชนะ

ท่านท้าวสุรนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5547 ลงวันท่ี 28 กันยายน 

2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 40 ล าดับท่ี 4
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 9,257,160.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,769,160.- บาท 

งบบุคลากร รวม 3,144,960.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,144,960.- บาท

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,734,560.- บาท
             - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายควบ

กับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตาม

แผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิม

เติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 67,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวนอัตราตามแผนท่ี

ปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบ

แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน 

ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนด

ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง 

ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

(ฉบับท่ี 2)

เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 103,200.- บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

อ านวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ฉบับท่ี 7 

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2542 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 

2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000.- บาท 

             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 และประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน

เพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรม

การพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ฉบับท่ี 3  ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลัง

สามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่าย

ไว้ 12 เดือน

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ฉบับท่ี 3 

ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 จ านวนอัตราตามแผนท่ีปรากฎในแผนอัตราก าลังสามปี 

(ปีงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยค านวณต้ังจ่ายไว้

12 เดือน

งบด าเนินงาน รวม 490,000.- บาท

ค่าตอบแทน  รวม 50,000.- บาท

ค่าเช่าบ้าน จ านวน 20,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว5862 
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ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน

/ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว 

กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและอัตรา 

เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง  

ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือหนังสือส่ังการต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 130,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 60,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 60,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
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เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 20,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอด 

รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง

ทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าท่ี ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 310,000.- บาท 

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน

เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ

จัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น อาทิ หนังสือ เคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก เคร่ืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บ

กระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า 

ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เคร่ืองตัด

กระดาษ เคร่ืองเย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด

ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี 

ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป

จ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด

เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปร้ิน

เทป พี วี ซี แบบใสน้ ายาลบ กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์

บอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้

จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ข้ีผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการ

ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
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0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทราย

รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน 

วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง

ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง อาทิ ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ

เล่ือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ

สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา 

ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เคร่ืองยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย 

สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามันไฟหน้า ไฟเบรก 

อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประ

มาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  จ านวน 100,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

อาทิ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซินน้ ามันเตา 

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม

2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

วัสดุการเกษตร  จ านวน 50,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุส้ินเปลือง 

รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิง

ของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ี

ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ เคียว
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สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดินระหว่าง 

แถว เคร่ืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชัง ปุ๋ย ยาป้องกัน

และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเช้ือ

พันธ์ุสัตว์ วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า

พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน 10,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

ส้ินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย

เพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เคร่ืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

พู่กัน สี กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ

ภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภท

รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง

รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของ

ท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้อง

ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ เคร่ืองแบบ 

เส้ือ กางเกงผ้า เคร่ืองหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ 

เคร่ืองแต่งกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 40,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุง รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
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ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประ

กันภัย ค่าติดต้ัง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, 

Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital Video Disc, Flash Drive) 

เทปบันทึกข้อมูล (Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 

หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดี

รอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 

(Main Board) เมมโมร่ีชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut sheet 

Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เคร่ือง

กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,Lan 

Card,Anti virus Card,Sound Card เป็นต้น เคร่ืองอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ 

เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 

แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

งบลงทุน รวม 134,200.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,200.- บาท

ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 82,200.- บาท

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 61,200.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดต้ัง) จ านวน 2 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 หน้า 24 และ 81 เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 26 

ล าดับท่ี 37 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน จ านวน 21,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดต้ัง) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2563 หน้า 24 และ 81 เป็นไปตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม

2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 27 
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ล าดับท่ี 38 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 22,000.- บาท

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ จ านวน 22,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด 22  น้ิว จ านวน 2 

เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

หน้า 12 และ 65 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/

ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 28 ล าดับท่ี 41 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 30,000.- บาท 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 30,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 8 หน้า 4 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เป็นไปตามแผน

พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 29 ล าดับท่ี 33 และแก้ไข

คร้ังท่ี 8/2564
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งานก่อสร้าง รวม 5,488,000.- บาท 

ค่าใช้สอย รวม 25,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 25,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 25,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

งบลงทุน รวม 5,463,000.- บาท 

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 5,463,000.- บาท 

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ จ านวน 5,463,000.- บาท

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน จ านวน 899,000.- บาท 

โนนค่า-ออมสินสามัคคี 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมบ่อพักตะกอนและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแนวคลองไส้ไก่หลังบ้านพักต ารวจ ตาม

และถนน ค.ส.ล. ตามแนวคลองไส้ไก่หลังบ้านพักต ารวจ ตามแนวคลอง ชุมชน
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แนวคลอง ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 

เมตร จ ำนวน 137 ท่อน และก่อสร้ำงบ่อพักตะกอนคอนกรีตเสริมเหล็กจ ำนวน 13 

บ่อ หรือควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ150 เมตร และงำนถนนผิวจรำจร คสล.กว้ำง 3.00

เมตร ควำมยำว 150 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่ำ 434 ตำรำงเมตร ตำมแบบ

เทศบำลต ำบลสูงเนิน เลขท่ี กช.006/2564 พร้อมป้ำยโครงกำร เป็นไปตำมพระรำช

บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้ำท่ี 4  ล ำดับท่ี 5 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 ชุมชนมิตร จ านวน 360,000.- บาท 

ภำพร่วมใจ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 4 

ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉล่ียข้าง

ละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.012/2564 พร้อมป้าย

โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 10 และแก้ไข

คร้ังท่ี 8/2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 ชุมชน จ านวน 332,000.- บาท 

มิตรภาพร่วมใจ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 5 

ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 115 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 

เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.013/2564 พร้อมป้ายโครงการ เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 11 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 6 ชุมชน จ านวน 247,000.- บาท 

มิตรภาพร่วมใจ

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคูขาด ซอย 6 

ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 86 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 

เมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.014/2564 พร้อมป้ายโครงการ

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 12  และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
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ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอน จ านวน 2,877,000.- บาท 

ถนนทางรถไฟเล็ก (ซอยก๋วยเต๋ียวลุงด า) ท้ังสองฝ่ัง ชุมชนเบญจมิตร 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ

พักตะกอน ถนนทางรถไฟเล็ก (ซอยก๋วยเต๋ียวลุงด า) ท้ังสองฝ่ัง ชุมชนเบญจมิตร ท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 626 ท่อน 

และบ่อพักตะกอน จ านวน 62 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 688 เมตร และ

งานถนนผิวจราจร คสล.กว้าง 0.80 เมตร ความยาว 626 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่

น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช.019/2564 พร้อม

ป้ายโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 8 ล าดับท่ี 16 และแก้ไข

คร้ังท่ี 8/2564

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 1 จ านวน 468,000.- บาท 

(ช่วงจากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐไปทางสถานีรถไฟ) ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน

เทศบาล 1 (ช่วงจากโรงเรียนอนุบาลประชารัฐไปทางสถานีรถไฟ) ชุมชนโนนค่า -

ออมสินสามัคคี ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,375 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล 

ต าบลสูงเนิน เลขท่ีกช.020/2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 8  

ล าดับท่ี 17  และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ า จ านวน 280,000.- บาท 

ถนนเทศบาล 1 และเทศบาล 1 ซอย 5 ชุมชนบ้านหันสามัคคี
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง

ท่อระบายน้ าถนนเทศบาล 1 และเทศบาล 1 ซอย 5 ชุมชนบ้านหันสามัคคี 
ขยายผิวจราจร คสล. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 44 ท่อน และบ่อพักตะกอน
จ านวน 6 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 50 เมตร และงานทางเท้าพ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 25  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลสูงเนิน เลขท่ี กช
011/2564  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 9  ล าดับท่ี 
18 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 50,000.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 50,000.- บาท 

ค่าใช้สอย    รวม 50,000.- บาท 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 50,000.- บาท  

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนตามแนว

ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 1659 ลงวันท่ี 24 

สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 54 

ล าดับท่ี 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 20,000.- บาท 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการเกษตร
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ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าท่ี 56 ล าดับท่ี 3 (กองสวัสดิการสังคม)
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 959,000.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานตลาดสด รวม 915,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 700,000.- บาท 

ค่าใช้สอย    รวม 500,000.- บาท 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  จ านวน 400,000.- บาท  

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ จ านวน 400,000.- บาท  

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  รายจ่ายเก่ียวกับการจ้าง

เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัด

ท าเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกันค่า

จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างท่ีปรึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ค่าจ้าง

เหมาท่ีมีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายช่ือส านักงาน 

หรือป้ายอ่ืนๆท่ีไม่มีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ัง

ประปาเพ่ือใช้ในราชการ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ท่ี มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563  เร่ือง หลักเกณฑ์การด าเนิน

การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ า

ปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ

ท่ีเก่ียวข้อง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการพาณิชย์
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ จ านวน 50,000.- บาท 

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

โครงการอบรมผู้ประกอบการค้า (ตลาดสด,ร้านอาหาร,หาบเร่ และแผงลอย)จ านวน 50,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการค้า

(ตลาดสด,ร้านอาหาร,หาบเร่ และแผงลอย) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก

อบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นและเก่ียว

เน่ืองกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 58 

ล าดับท่ี 1

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000.- บาท 

ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง อาทิ ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน 

กบไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกด่ิง สว่าน โถส้วม 

อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น 

แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ เป็นไป

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28

พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 170,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000.- บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเช้า– เย็น รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระ

พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าน้ าประปา จ านวน 20,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาตลาดสดเช้า– เย็น รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้อง

ช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

งบลงทุน รวม 215,000.- บาท 

ค่าครุภัณฑ์    รวม 215,000.- บาท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 215,000.- บาท 

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 125,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลสูงเนิน (ตลาดเช้า) เป็น

ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือนมิถุนายน 2564 ล าดับท่ี 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 31 ล าดับ

ท่ี 49 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564

ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 90,000.- บาท 

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 8 ตัว ณ ตลาดสดเทศบาลต าบลสูงเนิน (ตลาดเย็น) เป็น

ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือนมิถุนายน 2564 ล าดับที 1,2,10,11,13,14  หน้าท่ี 1,9,10,11 เป็นไปตามหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) หน้าท่ี 31 ล าดับ

ท่ี 50 และแก้ไขคร้ังท่ี 8/2564
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 44,000.- บาท 

งบด าเนินงาน รวม 44,000.- บาท 

ค่าใช้สอย   รวม 20,000.- บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000.- บาท  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค   รวม 24,000.- บาท 

ค่าไฟฟ้า จ านวน 12,000.- บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อม

กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน

ค่าน้ าประปา จ านวน 12,000.- บาท

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระ

พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีในกิจการของเทศบาลต าบลสูงเนิน
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ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 25,776,318.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น

งานงบกลาง รวม 25,776,318.- บาท 

งบกลาง รวม 23,644,798.- บาท 

งบกลาง รวม 23,644,798.- บาท 

ค่าช าระหน้ีเงินต้น จ านวน 6,488,831.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นช าระเงินต้น โครงการก่อสร้างตลาดสด

(ตลาดเย็น) ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1086/93/2555  ลงวันท่ี 12 มีนาคม

2555 งวดท่ี 9 วงเงินกู้ 39,870,000 บาท ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 4,405,675 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นช าระเงินต้น โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1286/102/2556 ลงวันท่ี 9 

สิงหาคม 2556 งวดท่ี 7 วงเงินกู้ 20,000,000 บาท ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจ

การเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 

2,083,156 บาท

ค่าช าระดอกเบ้ีย จ านวน 529,760.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นช าระดอกเบ้ีย โครงการก่อสร้างตลาดสด 

(ตลาดเย็น) ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1086/93/2555  ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2555  

งวดท่ี 9 วงเงินกู้ 39,870,000 บาท ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 268,306 บาท

 - เพ่ือจ่ายเป็นช าระดอกเบ้ีย โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี 1286/102/2556 ลงวันท่ี 9 

สิงหาคม 2556 งวดท่ี 7 วงเงินกู้ 20,000,000 บาท ให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจ

การเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 

261,454 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 576,070.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง
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อันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.

ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพ่ิม

ค่าครองชีพ ค่าจ้างช่ัวคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และหนังสือ

ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เร่ืองมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,700,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลัก

ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 2,700,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ ตามโครง

การสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการของเทศบาลต าบล

สูงเนิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 40,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการสนับ

สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามประกาศบัญชี

รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลต าบลสูงเนิน ประจ าปี

งบประมาณ 2565  ในอัตราเดือนละ 500 บาทต่อเดือน โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 

ส ารองจ่าย จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้

ล่วงหน้าในกรณีจ าเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี 

โดยน าไปใช้จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว667 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง

มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราช

บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 เพ่ือให้ความ

คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมา

จากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี 

(มกราคม-ธันวาคม) ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี นม 0023.34/ว549 ลงวันท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2562 เร่ือง การต้ังงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 520,137.- บาท 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ต้ังไว้ 30,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ

จัดจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้นสัญญาณไฟ

จราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร 

กรวยจราจร แผงก้ันจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร 

ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

2 เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ต้ังไว้ 90,137.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า

ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของรายรับจริงในปีท่ีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่าย

ขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกินห้าแสนบาท 

(90,850,286.01-36,875,820=53,974,466.01x0.00167=90,137.36)

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้ังไว้ 400,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุข

ภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ังงบ

ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการ

สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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เงินช่วยพิเศษ ต้ังไว้ 30,000.- บาท 

1) เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงิน จ านวน 10,000.- บาท 

ช่วยพิเศษค่าท าศพ กรณีข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ถึงแก่ความตาย ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นรายจ่าย ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกา

การจ่ายเงิน เดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  

พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 

2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0312/ว1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน 

2525 เร่ือง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่

ความตาย

2) เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000.- บาท 

ค่าท าศพ กรณีลูกจ้างประจ าของเทศบาล ถึงแก่ความตายตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  

เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2537 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0312/ว1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2525 เร่ือง  

การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีลูกจ้างประจ าของเทศบาลถึงแก่

ความตาย

3) เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ จ านวน 10,000.- บาท 

ค่าท าศพ กรณีพนักงานจ้างของเทศบาล ถึงแก่ความตายตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายท่ีองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายได้ พ.ศ. 2559 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  

เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0013.4/ว1765 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2537 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0312/ว1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2525 เร่ือง  

การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานจ้างของเทศบาลถึงแก่

ความตาย
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บ าเหน็จ/บ านาญ รวม 2,131,520.- บาท 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) จ านวน 1,680,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราช

การส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2500 โดยค านวณต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการราย

รับทุกประเภทประจ าปี และมิให้น ารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้  ไม่รวมราย

ได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมค านวณ 

(101,000,000-45,000,000 =56,000,000x3%=1,680,000) จึงต้ังจ่ายไว้ 

1,680,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว31 

ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ จ านวน 140,000.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ในอัตราร้อยละ 5 

ของเงินเดือน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครอง

ชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.2558 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5/ว6947 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 เร่ืองซัก

ซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน

เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 311,520.- บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ าท่ีออกจากงานและ

มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จและเงินบ าเหน็จตกทอด ในกรณีท่ีผู้ได้รับบ าเหน็จราย

เดือนถึงแก่ความตายให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนสิบห้าเท่าของบ าเหน็จ

รายเดือนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ี มท 0808.2/ว2263 ลงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว1873 

ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี 

มท 0808.5/ว 896 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงานการ แผนงาน แผนงานสังคม แผนงานเคหะ แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง งานท่ัวไป รักษาความสงบ ศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การ การพาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา เกษตร

ค่าช าระหน้ีเงินต้น 6,299,836.00     6,488,831          

ค่าช าระดอกเบ้ีย 718,756.00       529,760             

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

เบ้ียผู้สูงอายุ 12,700,000       12,700,000         

เบ้ียผู้พิการ 2,700,000         2,700,000          

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 40,000             40,000               

ส ารองจ่าย 30,000             30,000               

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 531,796.00       520,137             

เงินช่วยพิเศษ 30,000             30,000               

เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญฯ

(กบท.)

เงินช่วยเหลือค่าครอง

ชีพผู้รับบ านาญ

เงินบ าเหน็จรายเดือน 311,520            311,520             

เงินเดือนนายก/

รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก

เงินเดือน

(ฝ่าย

การเมือง)

งบบุคลากร

756,000       756,000             

240,000       240,000             

240,000       240,000             

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

576,070            576,070             

30,000             30,000               

บ าเหน็จ/

บ านาญ

1,120,000         1,680,000          

140,000            140,000             
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงานการ แผนงาน แผนงานสังคม แผนงานเคหะ แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง งานท่ัวไป รักษาความสงบ ศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การ การพาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา เกษตร

เงินค่าตอบแทนเลขานุ

การ/ท่ีปรึกษานายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิก 1,620,000     1,620,000          

สภาเทศบาล

เงินเดือนพนักงาน 10,366,680   680,760      2,030,220         2,772,720   2,804,340   542,160      2,734,560   21,931,440         

เงินเพ่ิมต่างๆของ

พนักงาน

เงินประจ าต าแหน่ง 410,400       78,000             103,200      103,200      103,200     798,000             

เงินวิทยะฐานะ 84,000             84,000               

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 258,000       288,960      546,960             

ค่าจ้างพนักงานจ้าง 2,800,140     1,261,080    540,000           306,480      513,120      4,879,800    216,000     10,516,620         

เงินเพ่ิมต่างๆของ

พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อปท.

ค่าเบ้ียประชุม 20,000         20,000               

ค่าตอบแทนคณะกรรม

การผู้รับผิดชอบในการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน 116,000       1,000          2,500               18,000        36,000       2,500         20,000       196,000             

เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร

438,000             67,200       

24,000       

งบบุคลากร

10,000        

116,400       48,000        60,000             1,200,300          

2,500         

ค่าตอบแทน

10,000         

86,000         2,500               30,000       

24,000        

งบด าเนินการ

216,000       216,000             

218,400       85,200        67,200       

20,000               

50,000         50,000               

25,000         25,000               

162,000             

36,000       891,900       

1,000          10,000        30,000       

เงินเดือน

(ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือน

(ฝ่ายประจ า)
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงานการ แผนงาน แผนงานสังคม แผนงานเคหะ แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง งานท่ัวไป รักษาความสงบ ศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การ การพาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา เกษตร

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มา

ซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม

วัสดุส านักงาน 200,000       15,000        40,000             30,000        30,000       30,000       345,000             

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000         20,000        10,000       253,177       293,177             

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000         2,799,385         30,000        2,849,385          

วัสดุก่อสร้าง 252,725       30,000    282,725             

วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง

วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน

วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 30,000        30,000               

วัสดุการเกษตร 50,000       50,000               

วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000        30,000        30,000       90,000               

วัสดุกีฬา 20,000       20,000               

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000       10,000        20,000             30,000        25,000       40,000       235,000             

วัสดุดนตรี 10,000             10,000               

50,000         

100,000      15,000       5,723,500    85,000       

งบด าเนินการ

7,188,500          

13,000         10,000        15,000       48,000               

5,000         

830,000       10,000        25,000             

20,000             

30,000         

50,000               

417,000       100,000      

235,000             

948,000             

1,060,000    545,000      50,000    3,245,175          

70,000    445,000             

50,000  20,000       

50,000       

50,000       

100,000     

10,000       

ค่าใช้สอย

100,000       

153,000       150,000      5,000               30,000        10,000       500,000       

20,000        

110,000       50,000        20,000        25,000       100,000       

400,000   

50,000        

135,000      668,175           180,000      

ค่าวัสดุ
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แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงานการ แผนงาน แผนงานสังคม แผนงานเคหะ แผนงานสร้าง แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน

งบกลาง งานท่ัวไป รักษาความสงบ ศึกษา สาธารณสุข สงเคราะห์ และชุมชน ความเข้มแข็ง ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรม การ การพาณิชย์ รวม

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย ภายใน ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา เกษตร

ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 57,000        57,000               

ค่าไฟฟ้า 200,000       20,000             10,000       120,000       162,000   512,000             

ค่าน้ าประปา 50,000         30,000             20,000        32,000    132,000             

ค่าสาธารณูป ค่าบริการโทรศัพท์ 63,000         8,000               5,000         10,000       86,000               

โภค ค่าบริการไปรษณีย์ 50,000         50,000               

ค่าบริการส่ือสาร

และโทรคมนาคม

ครุภัณฑ์ส านักงาน 39,700         50,600        11,000       82,200       183,500             

ครุภัณฑ์เกษตร 24,000        24,000               

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ครุภัณฑ์โรงงาน 12,000        12,000               

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 7,000          48,000        55,000               

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 50,000        14,500        64,500               

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,000       22,000               

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 319,600       450,000      82,300             125,000       30,000       215,000   1,221,900          

ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 5,463,000   5,463,000          

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 4,866,200    4,866,200          

ค่าออกแบบฯเพ่ือให้ได้

มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิง 10,000               

ก่อสร้าง -                   

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 5,602,800         100,000       5,702,800          

25,227,978.00   20,396,320   3,156,840    12,152,880.00   3,800,200   4,139,820   19,139,302   1,060,000    1,112,160   9,257,160   50,000  959,000   101,000,000.00     

งบด าเนินการ

-                   
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

งบลงทุน

รวม

100,000       100,000             

125,000       25,000             152,500             

ค่าครุภัณฑ์

70,000        40,000         974,000       1,084,000          

2,500          

10,000         -         

-            
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ส่วนที่  3 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 
 

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสูงเนิน 
 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

เทศบาลตำบลสูงเนนิ 
 

อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   ปีงบประมาณ   2564               ปีงบประมาณ   2565 
 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานบุาล      28,963,700   บาท               23,060,800    บาท      
   1. แผนงานการพาณชิย ์                    21,463,700   บาท                19,560,800     บาท 
   2. แผนงานบริหาร                    7,500,000     บาท                 3,500,000     บาท 
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+  เพ่ิม
-   ลด บัญชี

1.  หมวดรายได้         ยอดรวม 17,411,916 98 20,020,000 - 17,020,000
ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ 14,524,492 41 18,000,000 - 3,000,000 15,000,000
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 204 57 10,000 - 10,000
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด 2,887,220 - 2,000,000 - 2,000,000
เงินอุดหนุน - - - - -
รำยได้เบ็ดเตล็ด - - 10,000 - 10,000

2.  หมวดเงินได้อ่ืน        ยอดรวม 11,268,653 - 14,000,000 - 2,000,000 12,000,000
ก าไรสุทธิปี  2563
เงินรำงวัลประจ ำปี  20 % 2,253,730 60 2,800,000 - 400,000 2,400,000
เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน  30 % 3,380,595 90 4,200,000 - 600,000 3,600,000
เงินทุนด ำเนินกำร  50 % 5,634,326 50 7,000,000 - 1,000,000 6,000,000

รวมรายรับท้ังส้ิน 28,680,569 98 34,020,000 - 5,000,000 29,020,000

รหัสรับจริง

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน  

เทศบาลต าบลสูงเนิน
งบประมาณ

ปี  2564 ปี  2565
ปี  2563

หมวด/ประเภท/รายละเอียด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 29,020,000 บาท 
1 หมวดรายได้ เป็นเงิน 17,020,000 บาท แยกเป็น

1.1 ดอกเบ้ียรับจ ำน ำ เป็นเงิน 15,000,000  บำท

โดยค ำนวณจำกดอกเบ้ียรับจ ำน ำของเดือนตุลำคม  2563  
ถึงเดือนกันยำยน  2564 เป็นเกณฑ์

1.2 ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร เป็นเงิน 10,000        บำท

โดยค ำนวณดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรต้ังแต่เดือนตุลำคม 2563 
ถึงเดือนกันยำยน 2564 เป็นเกณฑ์

1.3 ก ำไรในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุด เป็นเงิน 2,000,000    บำท
โดยค ำนวณจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดในปีท่ีผ่ำนมำเป็นเกณฑ์

1.4 รำยได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 10,000        บำท
เป็นรำยได้เบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ  ท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยรับหมวดอ่ืน ๆ 

2 หมวดเงินได้อ่ืน เป็นเงิน 12,000,000 บาท แยกเป็น
ก ำไรสุทธิ  ปี  2564  เป็นเงิน 12,000,000  บำท
 - เงินรำงวัลประจ ำปี  20% ของก ำไรสุทธิ     เป็นเงิน 2,400,000    บำท
 - เงินท ำนุบ ำรุงท้องถ่ิน  30%  ของก ำไรสุทธิ  เป็นเงิน 3,600,000    บำท
 - เงินทุนด ำเนินกำร  50 %  ของก ำไรสุทธิ      เป็นเงิน 6,000,000    บำท

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน
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วัตถุประสงค์
1 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ียากจนขัดสนเงินทอง  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไข

เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ต้องไปต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อ่ืนท่ีต้องเสียดอกเบ้ียสูงกว่า
2 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ท่ีได้มาโดยการกระท าความผิด 

และสามารถติดตามผู้กระท าความผิดได้
3 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการรับซ้ือของโจร
4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนานุบาล

ให้มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน

งานท่ีท า
1 ให้บริการประชาชนโดยการรับจ าน าส่ิงของทรัพย์สิน
2 ให้บริการจ าหน่ายทรัพย์หลุด
3 ก ากับดูแลการรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์รับจ าน า
4 จัดท าบัญชี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน งบประมาณ 19,560,800.00  บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์
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จ่ายจากรายได้

งานกิจการสถานธนานุบาล 2,200,000 - 4,380,000 197,000 700,000 83,800 - 7,560,800

รวม 2,200,000 - 4,380,000 197,000 700,000 83,800 - 7,560,800

แผนงาน  การพาณิชย์

งาน
เงินเดือน  

ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้าง

ช่ัวคราว

ค่าตอบแทน ใช้สอย 

และวัสดุ
รวม หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอ่ืน
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายอ่ืน(เงิน

ก าไรสุทธิ)
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จ่ายจากก าไรสุทธิ

งานกิจการสถานธนานุบาล - - - - - - 12,000,000 12,000,000

รวม - - - - - - 12,000,000 12,000,000

รวม หมายเหตุ

แผนงาน  การพาณิชย์

งาน
เงินเดือน  

ค่าจ้างประจ า

ค่าจ้าง

ช่ัวคราว

ค่าตอบแทน ใช้สอย 

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอ่ืน

ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง

รายจ่ายอ่ืน(เงิน

ก าไรสุทธิ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน
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วัตถุประสงค์

1 เพ่ิมประสิทธิภาพผลการบริหาร การช าระหน้ีเงินกู้กองทุนต่าง ๆ  และเงินส ารองจ่าย

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการช าระหน้ีเงินยืม  (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ)

และค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร

งานท่ีท า

1 ก ากับดูแลการช าระหน้ีเงินกู้  ดอกเบ้ียให้เป็นไปตามสัญญาท่ีก าหนดไว้

2 บริหารการใช้เงินส ารองจ่าย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน งบประมาณ 3,500,000.00 บาท

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานบริหาร
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รายจ่ายตาม   ข้อ

ผูกพัน

งานงบกลาง - 3,000,000 400,000 - 100,000 3,500,000

รวม - 3,000,000 400,000 - 100,000 3,500,000

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

งาน
ค่าช าระดอกเบ้ีย

เงินกู้

ค่าธรรมเนียม  

ดอกเบ้ียธนาคาร
เงินส ารองจ่าย

เงินช่วยเหลือ พัฒนา

ท้องถ่ิน กรณีพิเศษ
รวม
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการสถานธนานุบาล

+  เพ่ิม
-  ลด

จ่ายจากรายได้
รายจ่ายประจ า
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า     รวม 2,200,000 - 2,200,000
-  ค่าจ้างประจ า 2,000,000 - 2,000,000
-  เงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่ง 200,000 - 200,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ         รวม 4,270,000 + 110,000 4,380,000
ค่าตอบแทน 3,175,000 - 3,175,000
-  ค่าเช่าบ้าน 100,000 - 100,000
-  เงินช่วยเหลือบุตร - - -
-  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 - 50,000
-  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 - 2,000,000
-  เงินค่าอาหาร 200,000 - 200,000
-  ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายทรัพย์หลุด 25,000 - 25,000
-  เงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี 400,000 - 400,000
-  ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี - - -
-  เงินสมทบเงินสะสม 200,000 - 200,000
- เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวพนักงานสถาน 100,000 - 100,000
ธนานุบาล
-  เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล 100,000 - 100,000
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูง
ค่าใช้สอย 835,000 + 80,000 915,000
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 325,000 + 80,000 405,000
-  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 20,000 - 20,000
-  ค่าเบ้ียประกันภัย 20,000 + 80,000 100,000
-  ค่าสอบบัญชี 50,000 - 50,000
-  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 30,000 - 30,000
-  ค่าจ้างเหมาและบริการ 200,000 - 200,000
-  ค่ารับวารสาร 5,000 - 5,000
รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 300,000 - 300,000
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 - 50,000
-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน 50,000 - 50,000

42,000.00
-

13,032.00

งบประมาณ
หมวด/ประเภท จ่ายจริงปี 2563

1,094,965.00

ปี  2564

60,000.00

ปี  2565

1,154,965.00

5,550.00

856.66

1,128,158.94
956,826.00

107,700.00
12,000.00

106,835.00

9,000.00

33,000.00

66,000.00

47,224.94

-

5,550.00

60,342.94

1,000.00
6,103.28

-

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
งบประมาณรายจ่ายประจ า

รหัส

บัญชี

496,511.00

103,748.00

4,825.00
1,440.00
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+  เพ่ิม
-  ลด

-  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 200,000 - 200,000
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,000 - 10,000
-  ค่ารับรอง 10,000 - 10,000
รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานสถาน
ธนานุบาลท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 200,000 - 200,000
-  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 200,000 - 200,000
ค่าวัสดุ 260,000 + 30,000 290,000
-  ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 - 50,000
-  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 - 20,000
-  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 + 15,000 30,000
-  ค่าวัสดุก่อสร้าง 15,000 + 15,000 30,000
-  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 - 150,000
-  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 - 10,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค                       รวม 197,000 - 197,000
-  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 5,000 - 5,000
-  ค่าน้ าประปา 12,000 - 12,000
-  ค่าไฟฟ้า 150,000 - 150,000
-  ค่าโทรศัพท์ 15,000 - 15,000
-  ค่าบริการทางโทรคมนาคม 15,000 - 15,000
หมวดค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง             รวม 96,700 - 12,900 83,800
- ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 62,700 - 22,900 39,800
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,000 + 10,000 44,000
- ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - -
รายจ่ายอ่ืน 700,000 - 700,000
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 100,000 - 100,000
-  ค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล 600,000 - 600,000

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 7,463,700 + 97,100 7,560,800

-

ปี  2565

-

หมวด/ประเภท จ่ายจริงปี 2563
งบประมาณ

ปี  2564
รหัส

บัญชี

697,600.00

7,568.00
110,990.00

12,466.00
17,490.00

7,568.00

2,890.68

17,790.00
31,510.00

-

-
2,086.00

2,317.62
7,575.60

13,720.00

-

3,115,099.63

97,600.00
600,000.00

88,013.79

78,948.00

102,865.69

-

2,068.00
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แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล

ก. จ่ายจากรายได้ 2,200,000 4,380,000 197,000 700,000 - 7,477,000

ข. จ่ายจากก าไรสุทธิ - - - 12,000,000 - 12,000,000

รวมท้ังส้ิน 2,200,000 4,380,000 197,000 12,700,000 - 19,477,000

แผนงานบริหาร

งานงบกลาง 3,500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 3,000,000 บาท

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ 100,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 400,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

รายจ่ายอ่ืน
ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน และ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม หมายเหตุงาน ค่าจ้างประจ า

ค่าตอบแทน  ใช้สอย

และวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานบริหาร

                                    งานงบกลาง

+  เพ่ิม

-  ลด

1.  ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 2,707,855.15 7,000,000 - 4,000,000 3,000,000

2.  เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ 4,500.00 100,000 - 100,000

3.  เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจาก 369,069.00 400,000 - 400,000

การเป็นพนักงานสถานธนานุบาล

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 3,081,424.15 7,500,000 - 4,000,000 3,500,000

รหัส

บัญชี

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หมวด/ปรเภท จ่ายจริง  ปี  2563
งบประมาณ

ปี  2564 ปี  2565
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รหัส

+  เพ่ิม บัญ

-  ลด ชี

1.  รายจ่ายงบกลาง

ค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร 2,707,855.15 7,000,000.00 - 4,000,000.00 3,000,000.00

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ 4,500.00 100,000.00 - 100,000.00

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ 369,069.00 400,000.00 - 400,000.00

เป็นพนักงานสถานธนานุบาล

รวมรายจ่ายงบกลาง 3,081,424.15 7,500,000.00 - 4,000,000.00 3,500,000.00

2.  รายจ่ายของหน่วยงาน

รายจ่ายประจ า

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,154,965.00 2,200,000.00 - 2,200,000.00

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  และวัสดุ 1,128,158.94 4,270,000.00 + 110,000.00 4,380,000.00

หมวดค่าสาธารณูปโภค 102,865.69 197,000.00 - 197,000.00

หมวดรายจ่ายอ่ืน 697,600.00 700,000.00 - 700,000.00

รวมรายจ่ายประจ า 3,083,589.63 7,367,000.00 + 110,000.00 7,477,000.00

3.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 31,510.00 96,700.00 - 12,900.00 83,800.00

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 31,510.00 96,700.00 - 12,900.00 83,800.00

4.  รายจ่ายจากก าไรสุทธิ

รายจ่ายประจ า

     หมวดรายจ่ายอ่ืน 11,268,653.00 14,000,000.00 - 2,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายจ่ายจากก าไรสุทธิ 11,268,653.00 14,000,000.00 - 2,000,000.00 12,000,000.00

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 17,465,176.78 28,963,700.00 - 5,902,900.00 23,060,800.00

ยอดประมาณการรายรับ 28,680,569.98 34,020,000.00 - 5,000,000.00 29,020,000.00

รายได้สูงกว่ารายจ่าย 11,215,393.20 5,056,300.00 + 902,900.00 5,959,200.00

รายจ่ายย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลสูงเนิน

งบประมาณ
หมวด/ประเภท/รายละเอียด

จ่ายจริง  ปี  

2563 ปี  2564 ปี  2565
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งบประมาณการรายจ่ายต้ังไว้รวมท้ังส้ิน 23,060,800.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
แผนงานบริหาร
งานงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง ต้ังไว้รวม 3,500,000.- บาท 
1. ค่าช าระหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ีย

1.1 ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบ้ียธนาคาร ต้ังไว้ 3,000,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กับธนาคาร

ออมสินสาขาสูงเนิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสีค้ิว และธนาคารเพ่ือการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย
ตามท่ีธนาคารก าหนด   

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ ต้ังไว้ 100,000.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงินยืมเงินสะสมให้กับเทศบาล

ท่ีสถานธนานุบาลได้ยืมเงินสะสมเทศบาลมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน
การรับจ าน าคงเหลือ คงเหลือเงินต้น จ านวน  600,000  บาท 
โดยคิดอัตราดอกเบ้ียเท่ากับเงินฝากของหน่วยงานราชการประเภท
ออมทรัพย์ 

2. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
2.1 ประเภทเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ จ านวน 400,000.- บาท 

เป็นพนักงานสถานธนานุบาล

เป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบส านักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วย
สวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.2554  
โดยคิดในอัตรา ร้อยละ  2  ของรายได้   ในปีท่ีล่วงมาแล้ว   
แผนงานการพาณิชย์
งานสถานธนานุบาล
รายจ่ายประจ า ต้ังไว้รวม 7,560,800.- บาท 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ต้ังไว้ 2,200,000.- บาท 
ประเภทค่าจ้างประจ า ต้ังไว้ 2,000,000.- บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลสูงเนิน

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลสูงเนิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าของพนักงานสถานธนานุบาล  
ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินเพ่ิมประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 200,000.- บาท 

ผู้จัดการและต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต้ังไว้ 4,380,000.- บาท 
ค่าตอบแทน ต้ังไว้ 3,175,000.- บาท 
ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล
ท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถาน

ธนานุบาลท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 2,000,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาล

ผู้มีสิทธิและครอบครัวตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินค่าอาหาร ต้ังไว้ 200,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันท าการให้พนักงาน

สถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทเงินค่าตอบแทนในการจ าหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังไว้ 25,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน าให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานสถานธนานุบาลท่ีมาร่วมท าการจ าหน่ายทรัพย์
หลุดจ าน า  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าท่ี ต้ังไว้ 400,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ตรวจการ

สถานธนานุบาลและผู้ปฎิบัติหน้าท่ีแทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
และจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีท าการตรวจสอบทรัพย์รับจ าน าประจ าปี
ของสถานธนานุบาล ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปก
ครองส่วนท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินสมทบเงินสะสมพนักงาน ต้ังไว้ 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมเงินประจ าต าแหน่งให้กับต าแหน่ง
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
ตามท่ีก าหนด ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังไว้ 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน

สถานธนานุบาลตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวของพนักงานสถานธนานุบาล  พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ต้ังไว้ 100,000.- บาท 
ผู้ด้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงสุดของต าแหน่ง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสถาน
ธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงข้ันสูงของต าแหน่งน้ัน ๆ ตามระเบียบฯ 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล
ผู้ได้รับผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของต าแหน่ง 
พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ค่าใช้สอย ต้ังไว้ 915,000.- บาท 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 405,000.- บาท 
ประเภทเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้ังไว้ 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตต้ังโรงรับจ าน า  
และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินค่าเบ้ียประกันภัย ต้ังไว้ 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกันภัยพร้อมทรัพย์สินของ

สถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทเงินค่าสอบบัญชี ต้ังไว้ 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท.  
ท่ี มท 0801.5/ว 2268  ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562 ต้ังจ่ายจากรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ต้ังไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินของสถานธนานุบาล  

ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์
ประเภทจ้างเหมาและบริการ ต้ังไว้ 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  หรือค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหน่ึง ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ฯลฯ  
เช่น การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ การจัดท าป้ายกล่องไฟ หรือป้ายประกาศ
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ประชาสัมพันธ์ ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่ารับวารสาร ต้ังไว้ 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ส าหรับจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์

รายวันหรือวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ 
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเพ่ือบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 300,000.- บาท 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนของ
ส านักงานท่ีใช้ในกิจการสถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ต้ังไว้ 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนของ

สถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว้ 10,000.- บาท 
ประเภทค่ารับรอง ต้ังไว้ 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือรับรองผู้มาตรวจ
เย่ียมสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า ต้ังไว้ 200,000.- บาท 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพาหนะ ท่ีพัก และเบ้ียเล้ียงในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการของพนักงานสถานธนานุบาล ท้ังในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร รวมท้ังค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณีโอน 
(ย้าย) ไปประจ าสถานธนานุบาลอ่ืน ค่าพาหนะในการขนย้ายในกรณีเดิน
ทางกลับภูมิล าเนา กรณีออกจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล 
การเกษียณอายุ หรือถูกส่ังพักงานและค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ 
ตามท่ีจ าเป็นตามระเบียบฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์

ค่าวัสดุ ต้ังไว้ 290,000.- บาท 
ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ต้ังไว้ 50,000.- บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ใช้ในส านักงาน 
เช่น กระดาษ ซองครุฑ แฟ้ม น้ ายาลบค าผิด น้ าด่ืม และวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ  
ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเก่ียวกับ

สถานธนานุบาล เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าวัสดุงานครัว ต้ังไว้ 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เก่ียวกับการการท าความสะอาด

ของสถานธนานุบาล ฯลฯ  เช่น  ไม้กวาด  ผงซักฟอก  แปรงถูพ้ืน  
น้ ายาดับกล่ิน  แก้วน้ า  ชุดกาแฟ  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎใน
แผนการพาณิชย์

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ต้ังไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างท่ีเก่ียวกับงานสถานธนานุบาล  

เช่น  ไม้อัด  ตะปู  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน ต้ังไว้ 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับ
ยานพาหนะสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 150,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ต๋ัวรับจ าน า 

ใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเน่ือง ผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าหมวดสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 197,000.- บาท 
ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 150,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากรายได้  
ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าน้ าประปา ต้ังไว้ 12,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจาก

รายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ต้ังไว้ 15,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจาก
รายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ต้ังไว้ 5,000.- บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และค่าดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าบริการทางโทรคมนาคม ต้ังไว้ 15,000.- บาท 
เพ่ือใช้จ่ายเก่ียวกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ค่าโทรสาร เช่น 

ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ต้ังจ่าย
จากรายได้  ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

หมวดรายจ่ายอ่ืน ต้ังไว้ 700,000.- บาท 
ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ ต้ังไว้ 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการให้กับส านักงาน จ .ส.ท. 
ตามหนังสือส านักงาน จ.ส.ท. ท่ี มท 0801.5/ว 1117  ลงวันท่ี 1 มิถุนายน
2563 เร่ืองประกาศใช้ระเบียบส านักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินค่าใช้จ่าย
ฝ่ายอ านวยการ พ.ศ. 2563 ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทค่าส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ต้ังไว้ 600,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นค่าส่งใช้เงินยืม

เงินสะสมเทศบาล ปฎิบัติตามนัยหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท
0834.3/22806   ลงวันท่ี  28  กันยายน  2548  เร่ือง ขออนุมัติผ่อน
ผันการส่งใช้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์ 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ต้ังไว้ 83,800.- บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ต้ังไว้ 83,800.- บาท 
ค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 83,800.- บาท 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ังไว้ 39,800.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 หน้า 24 
และ 81 - 82  เพ่ือใช้ในกิจการสถานธนานุบาล  ต้ังจ่ายจากรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 44,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 

แบบแคร่ส้ัน จ านวน  2  เคร่ือง เพ่ือใช้ในกิจการสถานธนานุบาล  
โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ล าดับท่ี 40 หน้าท่ี 15   ต้ังจ่ายจากรายได้  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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รายจ่ายจากก าไรสุทธิ ต้ังไว้ 12,000,000.- บาท 
หมวดรายจ่ายอ่ืน เงินก าไรสุทธิ ปี 2564 ต้ังไว้ 12,000,000.- บาท 
ประเภทเงินรางวัลประจ าปี ต้ังไว้ 2,400,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี 20%  ของก าไรสุทธิ 
ต้ังจ่ายจากก าไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ประเภทเงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน ต้ังไว้ 3,600,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินท านุบ ารุงท้องถ่ินให้เทศบาล  30%  

ของก าไรสุทธิ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทเงินทุนด าเนินการ ต้ังไว้ 6,000,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินทุนด าเนินการ 50%  ของก าไรสุทธิ 
ต้ังจ่ายจากก าไรสุทธิ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
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