




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสูงเนิน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลสูงเนิน จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลสูงเนินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน จึงขอชี้
แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนิน
การ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 112,656,931.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 291,479,460.08 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 35,114,159.88 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 10 โครงการ รวม 
611,485.45 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 4,937,156.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 17,018,140.67 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 95,534,452.22 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,430,959.85 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 6,771,792.92 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 8,000,072.49 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 59,165.07 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 36,570,452.37 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 42,702,009.52 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 799,568.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 75,002,869.01 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 27,735,911.10 บาท

งบบุคลากร จํานวน 22,993,895.52 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 18,492,590.39 บาท

งบลงทุน จํานวน 529,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,199,867.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 51,605.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 239,568.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,854,640.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,430,959.85 1,615,000.00 3,815,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

6,771,792.92 5,115,000.00 6,035,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,000,072.49 5,750,000.00 5,750,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

0.00 4,300,000.00 4,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 59,165.07 40,000.00 40,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 16,261,990.33 16,830,000.00 19,950,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 36,570,452.37 39,170,000.00 38,050,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,570,452.37 39,170,000.00 38,050,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 42,702,009.52 45,000,000.00 43,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

42,702,009.52 45,000,000.00 43,000,000.00

รวม 95,534,452.22 101,000,000.00 101,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 27,735,911.10 25,776,318.00 25,694,704.00

งบบุคลากร 22,993,895.52 38,587,320.00 39,155,520.00

งบดําเนินงาน 18,492,590.39 17,827,462.00 16,086,811.00

งบลงทุน 529,000.00 13,106,100.00 14,485,165.00

งบเงินอุดหนุน 5,199,867.00 5,702,800.00 5,576,800.00

งบรายจ่ายอื่น 51,605.00 0.00 1,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 75,002,869.01 101,000,000.00 101,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,975,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,878,220

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,255,754

แผนงานสาธารณสุข 3,796,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,992,840

แผนงานเคหะและชุมชน 10,142,960

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,513,420

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,797,122

แผนงานการเกษตร 497,620

แผนงานการพาณิชย์ 1,355,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 25,694,704

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 101,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 25,694,704 25,694,704
    งบกลาง 25,694,704 25,694,704

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 9,045,240 3,286,500 4,941,780 367,320 17,640,840
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,072,000 0 0 0 3,072,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,973,240 3,286,500 4,941,780 367,320 14,568,840

งบดําเนินงาน 2,386,500 298,400 510,000 2,000 3,196,900
    ค่าตอบแทน 123,500 50,400 90,000 2,000 265,900

    ค่าใช้สอย 1,443,000 137,000 140,000 0 1,720,000

    ค่าวัสดุ 345,000 67,000 170,000 0 582,000

    ค่าสาธารณูปโภค 475,000 44,000 110,000 0 629,000

งบลงทุน 91,200 45,900 0 0 137,100
    ค่าครุภัณฑ์ 81,200 45,900 0 0 127,100

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,000 0 0 0 10,000

งบรายจ่ายอื่น 1,000 0 0 0 1,000
    รายจ่ายอื่น 1,000 0 0 0 1,000

รวม 11,523,940 3,630,800 5,451,780 369,320 20,975,840

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ
งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
รวม

งบบุคลากร 367,320 1,619,400 1,986,720
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 367,320 1,619,400 1,986,720

งบดําเนินงาน 2,000 847,000 849,000
    ค่าตอบแทน 2,000 12,000 14,000

    ค่าใช้สอย 0 595,000 595,000

    ค่าวัสดุ 0 230,000 230,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000

งบลงทุน 0 42,500 42,500
    ค่าครุภัณฑ์ 0 42,500 42,500

รวม 369,320 2,508,900 2,878,220

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,510,500 879,240 0 2,389,740
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,510,500 879,240 0 2,389,740

งบดําเนินงาน 112,000 2,917,214 350,000 3,379,214
    ค่าตอบแทน 12,000 2,000 0 14,000

    ค่าใช้สอย 50,000 252,350 350,000 652,350

    ค่าวัสดุ 50,000 2,592,864 0 2,642,864

    ค่าสาธารณูปโภค 0 70,000 0 70,000

งบลงทุน 10,000 0 0 10,000
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,476,800 0 5,476,800
    เงินอุดหนุน 0 5,476,800 0 5,476,800

รวม 1,632,500 9,273,254 350,000 11,255,754

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 3,404,520 3,404,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,404,520 3,404,520

งบดําเนินงาน 370,000 370,000
    ค่าตอบแทน 21,000 21,000

    ค่าใช้สอย 250,000 250,000

    ค่าวัสดุ 96,000 96,000

    ค่าสาธารณูปโภค 3,000 3,000

งบลงทุน 22,000 22,000
    ค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000

รวม 3,796,520 3,796,520

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 3,491,640 0 3,491,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,491,640 0 3,491,640

งบดําเนินงาน 170,000 220,000 390,000
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 55,000 220,000 275,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

    ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบลงทุน 111,200 0 111,200
    ค่าครุภัณฑ์ 111,200 0 111,200

รวม 3,772,840 220,000 3,992,840

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 360,000 3,660,960 0 4,020,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 360,000 3,660,960 0 4,020,960

งบดําเนินงาน 0 0 4,122,000 100,000 4,222,000
    ค่าใช้สอย 0 0 2,730,000 100,000 2,830,000

    ค่าวัสดุ 0 0 1,260,000 0 1,260,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 132,000 0 132,000

งบลงทุน 0 1,600,000 200,000 0 1,800,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 1,600,000 100,000 0 1,700,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0 100,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000

รวม 100,000 1,960,000 7,982,960 100,000 10,142,960

หน้า : 7/10



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 1,100,000 1,100,000
    ค่าใช้สอย 1,100,000 1,100,000

รวม 1,100,000 1,100,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบบุคลากร 487,320 309,600 796,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 487,320 309,600 796,920

งบดําเนินงาน 79,000 600,000 679,000
    ค่าตอบแทน 4,000 20,000 24,000

    ค่าใช้สอย 65,000 580,000 645,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

งบลงทุน 30,000 7,500 37,500
    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 7,500 37,500

รวม 596,320 917,100 1,513,420

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 3,155,520 1,841,040 4,996,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,155,520 1,841,040 4,996,560

งบดําเนินงาน 1,100,697 25,000 1,125,697
    ค่าตอบแทน 30,000 0 30,000

    ค่าใช้สอย 130,000 25,000 155,000

    ค่าวัสดุ 930,697 0 930,697

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 87,700 11,587,165 11,674,865
    ค่าครุภัณฑ์ 87,700 0 87,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 11,587,165 11,587,165

รวม 4,343,917 13,453,205 17,797,122

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 427,620 0 427,620
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 427,620 0 427,620

งบดําเนินงาน 50,000 20,000 70,000
    ค่าใช้สอย 50,000 20,000 70,000

รวม 477,620 20,000 497,620
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 680,000 25,000 705,000
    ค่าใช้สอย 480,000 5,000 485,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 170,000 20,000 190,000

งบลงทุน 150,000 500,000 650,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 500,000 650,000

รวม 830,000 525,000 1,355,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,992.00 13,369.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 12,941.72 394.62 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 374,707.51 420,052.73 1,000,000.00 200.00 % 3,000,000.00
     ภาษีป้าย 728,140.00 997,143.50 600,000.00 33.33 % 800,000.00
     อากรการฆ่าสัตว์ 750.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,153,531.23 1,430,959.85 1,615,000.00 3,815,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 6,731.80 8,186.80 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 200.00 -100.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 5,976,356.50 6,053,666.00 4,200,000.00 19.05 % 5,000,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 80,100.00 179,800.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

23,250.00 0.00 23,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 33,440.00 9,530.00 25,000.00 -60.00 % 10,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 712.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ล้อมแห่งชาติ

0.00 54,180.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 780.00 1,390.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 12,690.50 59,366.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 98,550.00 73,100.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 130.00 0.00 300.00 -66.67 % 100.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 13.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 150,413.75 313,049.12 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 100.00 599.00 0.00 100.00 % 500.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

163,600.00 0.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,019.00 6,763.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,295.00 2,610.00 4,500.00 -35.56 % 2,900.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 76,626.00 9,520.00 98,000.00 -94.90 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 6,633,814.55 6,771,792.92 5,115,000.00 6,035,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที่ดิน 0.00 150.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าเช่าหรือบริการ 5,240,529.00 3,972,847.00 5,400,000.00 0.00 % 5,400,000.00
     ดอกเบี้ย 724,037.44 636,587.59 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด 0.00 3,383,595.90 0.00 0.00 % 0.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 20,000.00 5,892.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ 0.00 1,000.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,984,566.44 8,000,072.49 5,750,000.00 5,750,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล 3,613,693.60 0.00 4,200,000.00 0.00 % 4,200,000.00
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย์

0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

     รายได้จากประปา 4,500.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 3,618,193.60 0.00 4,300,000.00 4,300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 12,819.57 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 14,500.00 4,800.00 10,000.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 52,904.51 41,545.50 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 67,404.51 59,165.07 40,000.00 40,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 741,108.38 750,429.07 730,000.00 2.74 % 750,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 20,941,074.89 20,678,368.35 22,000,000.00 -4.55 % 21,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,304,250.09 4,742,733.62 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 249,317.25 130,014.43 250,000.00 -40.00 % 150,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,516,317.89 7,885,928.79 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 119,364.96 61,733.13 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 66,834.22 30,001.78 70,000.00 -57.14 % 30,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,578,688.00 2,291,185.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 58.20 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,516,955.68 36,570,452.37 39,170,000.00 38,050,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 36,875,820.00 42,702,009.52 45,000,000.00 -4.44 % 43,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 36,875,820.00 42,702,009.52 45,000,000.00 43,000,000.00
รวมทุกหมวด 90,850,286.01 95,534,452.22 101,000,000.00 101,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 101,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,815,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 6,035,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 100 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,900 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 5,750,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 5,400,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 4,300,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล จํานวน 4,200,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือ
กิจการพาณิชย์

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 38,050,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 750,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 21,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 3,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 43,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 43,000,000 บาท

ประมาณการมากกว่า เท่ากับ น้อยกว่า ปงบประมาณที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:04:55 หน้า : 4/4



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 6,116,345.26 6,341,397.07 6,488,831 2.59 % 6,657,071

คาชําระดอกเบี้ย 902,245.37 598,962.51 529,760 -58.13 % 221,812

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 412,252 291,463 446,070 29.14 % 576,070

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 19,118 18,662 30,000 0 % 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 13,463,700 13,840,800 14,200,000 -10.56 % 12,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,548,000 2,645,000 2,700,000 0 % 2,700,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 27,000 30,000 40,000 0 % 40,000

เงินสํารองจาย 474,000 1,323,611.48 140,000 -78.57 % 30,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 101,795.04 90,137 -2.11 % 88,231

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 100,125.25 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 400,000 400,000 0 % 400,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
300,000 0 0 0 % 0

จัดการจราจร 0 76,500 182,000 -83.52 % 30,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 1,680,000 3.57 % 1,740,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 0 0 140,000 0 % 140,000

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 0 311,520 0 % 311,520

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

1,138,334 1,680,000 0 0 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 93,204 93,204 0 0 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 440,899 267,516 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 139,950 27,000 0 0 % 0

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมงบกลาง 26,175,172.88 27,735,911.1 27,408,318 25,694,704
รวมงบกลาง 26,175,172.88 27,735,911.1 27,408,318 25,694,704
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบกลาง 26,175,172.88 27,735,911.1 27,408,318 25,694,704
รวมแผนงานงบกลาง 26,175,172.88 27,735,911.1 27,408,318 25,694,704

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

756,000 567,870.96 756,000 0 % 756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 240,000 177,032.24 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 240,000 177,032.24 240,000 0 % 240,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

126,000 136,500 216,000 0 % 216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,494,000 1,304,158.08 1,620,000 0 % 1,620,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,856,000 2,362,593.52 3,072,000 3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,401,320 2,500,300 2,646,672 55.23 % 4,108,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

138,600 151,200 151,200 0 % 151,200

เงินประจําตําแหนง 193,600 211,200 229,200 0 % 229,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจางลูกจางประจํา 215,060 246,240 260,280 5.95 % 275,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 972,760 1,066,443 1,191,660 -4.62 % 1,136,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 51,905 51,980 65,305 10.25 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,973,245 4,227,363 4,544,317 5,973,240
รวมงบบุคลากร 6,829,245 6,589,956.52 7,616,317 9,045,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 1,541,760 -99.22 % 12,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 50 % 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100 3,360 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 41,000 66,000 78,000 -53.85 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 51,140 54,760 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น 0 0 5,000 -90 % 500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 94,240 124,120 1,699,760 123,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 360,120.34 0 0 0 % 0

คาจางสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการสาธารณะ 

0 0 20,000 -100 % 0

คาจางสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการสาธารณะ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 680,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 436,869.09 680,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,810 13,380 50,000 -24 % 38,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แกปัญหาสังคมและความ ยากจน ดวยการ
จางนักเรียน/ นักศึกษา ทํางานพิเศษใน 
ชวงปิดภาคการศึกษา

0 97,200 104,915 -80.94 % 20,000

คาของรางวัล หรือเงินรางวัล 1,000 0 0 0 % 0

คาของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 2,000 10,000 -100 % 0

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 345,315.53 66,274.65 270,000 -96.3 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการแกปัญหาสังคมและความยากจน
ดวยการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานพิเศษ
ในชวงปิดภาคการศึกษา 

107,200 0 0 0 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

0 853,399.5 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานพระราชพิธี 501,725 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 5,000 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 49,893 0 0 0 % 0

จัดงานพระราชพิธีเนื่องในวันสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์

0 454,944 450,000 -77.78 % 100,000

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ
บุคลากร เทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 0 100 % 400,000

เทศบาลพบประชาชน 0 0 0 100 % 30,000

วันเทศบาล 0 5,000 17,000 -41.18 % 10,000

อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน

0 0 0 100 % 40,000

อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหนวย
งาน

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 178,919.7 99,291.44 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,581,983.57 2,028,358.68 1,761,915 1,443,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 99,895 84,146 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,900 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,973 19,075 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 312,185.53 208,847.7 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 69,950 29,850 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 541,903.53 341,918.7 345,000 345,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 532,081.85 490,834.55 444,000 -32.43 % 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 59,182.13 94,477.89 100,000 0 % 100,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,674.92 7,538.53 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 17,626 16,033 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 12,711.6 13,770.9 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 630,276.5 622,654.87 609,000 475,000
รวมงบดําเนินงาน 2,848,403.6 3,117,052.25 4,415,675 2,386,500

งบลงทุน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 6,200 0 0 0 % 0

เกาอี้ทํางานผูบริหารทรงสูง 0 0 8,000 -100 % 0

เกาอี้หองประชุม 0 56,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

88,500 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง หรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 

57,200 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

0 27,700 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 

32,200 0 0 0 % 0

เครื่องปัมน้ําอัตโนมัติขนาด 400 วัตต์ 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเขาออก
งาน

0 0 0 100 % 8,000

ชุดรับแขก 15,000 0 0 0 % 0

ตูไมเก็บเอกสาร 15,000 0 0 0 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 11,400 -100 % 0

โตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ

0 0 0 100 % 20,000
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โตะทํางานผูบริหาร 0 0 27,000 -100 % 0

โตะประชุมเขามุมลายไมสีเชอรี่/ดํา ขนาด 
65 x 65 x 75 ซม.

0 0 5,000 -100 % 0

โตะประชุมแบบโลงลายไมสีเชอรี่/ดํา ขนาด 
150 x 60 x 75 ซม.

0 0 14,000 -100 % 0

โตะประชุมแบบโลงลายไมสีเชอรี่/ดํา ขนาด 
80 x 60 x 75 ซม.

0 0 5,000 -100 % 0

โตะหองประชุม 64,000 0 0 0 % 0

ผามานทึบแบบตาไก พรอมอุปกรณ์และติด
ตั้ง

0 0 51,788 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS) ติดตามรถยนต์ 

0 0 40,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4000 ANSI Lumens

0 0 29,900 -100 % 0

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสน
ทแยงมุม 150 นิ้ว

0 0 24,100 -100 % 0
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังตมน้ําไฟฟ้า ระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 12,000

ผามานพรอมอุปกรณ์ติดตั้ง 293,747.1 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว)

0 60,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

29,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา     
19 นิ้ว) (งานทะเบียนสํานักปลัด)

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink 
TankPrinter) 

8,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 15,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0 0 100 % 4,200

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พรอมอุปกรณ์ครบชุด

0 0 240,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 626,647.1 180,700 463,688 81,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 125,000 -92 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 125,000 10,000
รวมงบลงทุน 626,647.1 180,700 588,688 91,200

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางสํารวจความพึงพอใจในการให
บริการสาธารณะ 

20,000 20,000 0 0 % 0

ประเภทรายจายอื่น 0 0 28,000 -96.43 % 1,000

รวมรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 28,000 1,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 20,000 20,000 28,000 1,000

รวมงานบริหารทั่วไป 10,324,295.7 9,907,708.77 12,648,680 11,523,940
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 753,020 1,178,940 1,361,440 102.4 % 2,755,620

เงินประจําตําแหนง 41,500 60,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 358,160 326,443 405,120 1.42 % 410,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,000 16,071 29,400 42.86 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,174,680 1,581,454 1,873,960 3,286,500
รวมงบบุคลากร 1,174,680 1,581,454 1,873,960 3,286,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเบี้ยประชุม 0 0 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,200 5,150 15,000 0 % 15,000

คาเชาบาน 115,600 177,600 225,600 -85.64 % 32,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -70 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 120,800 182,750 260,600 50,400
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
40,698 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 276,592.5 170,000 -76.47 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 103,582 55,253 60,000 -66.67 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทํา ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น

16,715 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนการดําเนิน 9,075 0 0 0 % 0

โครงการจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

15,085 0 0 0 % 0

โครงการอบรมเผยแพรความรูทางกฎหมาย
แกประชาชน 

39,810 0 0 0 % 0

จัดทํา ทบทวน เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง แก
ไข เแผนพัฒนาทองถิ่น

0 19,030 30,000 0 % 30,000

จัดทําแผนการดําเนินงาน 0 17,980 10,000 0 % 10,000
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จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

0 16,517 17,000 0 % 17,000

อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน

0 16,030 40,000 -100 % 0

อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหนวย
งาน

0 18,610 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 22,250 9,970 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 247,215 429,982.5 377,000 137,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 113,877 23,445 50,000 -40 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 -80 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 594.36 1,066.68 3,000 0 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 5,800 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,300 81,880 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 188,771.36 112,191.68 111,000 67,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,921.1 2,866.53 3,000 -33.33 % 2,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,635.1 84,896.8 75,000 -60 % 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 88,556.2 87,763.33 90,000 44,000
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รวมงบดําเนินงาน 645,342.56 812,687.51 838,600 298,400
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 

0 57,000 0 0 % 0

ตูสาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พรอมติดตั้ง
73,400 0 0 0 % 0

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

โตะ เกาอี้ทํางาน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ

9,000 0 0 0 % 0

โตะ-เกาอี้ทํางาน 0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสามลอกระจายเสียง 139,956 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวิดีโอ ดิจิตอลแบบ HD 0 0 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว) 

29,800 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

43,600 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) 

15,000 0 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 0 0 4,200 -100 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก

0 0 22,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 310,756 95,000 27,000 45,900
รวมงบลงทุน 310,756 95,000 27,000 45,900

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,130,778.56 2,489,141.51 2,739,560 3,630,800
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,013,772 1,089,854 1,543,300 126.56 % 3,496,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

61,600 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 93,100 67,200 85,700 20.42 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 812,240 919,200 1,029,808 19.93 % 1,235,040
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,000 12,000 39,900 0 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,991,712 2,155,454 2,765,908 4,941,780
รวมงบบุคลากร 2,991,712 2,155,454 2,765,908 4,941,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

109,500 0 50,000 0 % 50,000

คาเชาบาน 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 49,300 44,570 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 60,000 -66.67 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 158,800 44,570 130,000 90,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 49,003 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 205,498 280,000 -71.43 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 247,032 36,130 60,000 -66.67 % 20,000
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงขอมูลงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

99,945 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 62,040 76,390 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 458,020 318,018 390,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 95,731 98,452 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,959.3 4,445.1 50,000 -60 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 129,350 159,850 250,000 -80 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 229,040.3 262,747.1 400,000 170,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 1,694.88 1,675.62 30,000 0 % 30,000

คาบริการไปรษณีย์ 56,069.4 50,909 90,000 -66.67 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 64,132.38 75,027.25 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 121,896.66 127,611.87 200,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 967,756.96 752,946.97 1,120,000 510,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 

0 0 41,500 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 0 4,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไมนอยกวา 20 ลานพิกเซล

10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

29,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 40,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 15,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 0 11,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 0 17,900 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก

0 0 7,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 84,100 41,500 101,100 0
รวมงบลงทุน 84,100 41,500 101,100 0

รวมงานบริหารงานคลัง 4,043,568.96 2,949,900.97 3,987,008 5,451,780
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 367,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 367,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 1,000 0 % 1,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,000 2,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 2,000 369,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 16,498,643.22 15,346,751.25 19,377,248 20,975,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 367,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 367,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 367,320
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 1,000 0 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,000 2,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 2,000 369,320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 249,540 294,000 313,440 5.25 % 329,880

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,079,630 998,510 868,360 40.21 % 1,217,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 27,625 17,470 48,000 50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,356,795 1,309,980 1,229,800 1,619,400
รวมงบบุคลากร 1,356,795 1,309,980 1,229,800 1,619,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

28,000 105,200 56,000 -82.14 % 10,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 28,000 105,200 56,000 12,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 3,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 9,570 140,000 192.86 % 410,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,469 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดืนทางไปราชการ 0 0 20,000 -75 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกซอมรองรับอุบัติภัยทางถนน
รวมกับสวนราชการและเอกชน

9,939 0 0 0 % 0
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โครงการสํารวจและติดตั้งถังดับเพลิงใหแก
วัดในเขตเทศบาล 

9,900 0 0 0 % 0

ชวยเหลือประชาชน  เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู  
หลังเกิดสาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

ฝึกซอมรองรับอุบัติภัยทาง ถนนรวมกับสวน
ราชการ และเอกชน

0 0 10,000 0 % 10,000

ฝึกอบรมการป้องกันอัคคี ภัยเบื้องตนใหผู
นําชุมชน  14 ชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจํา เทศบาลตําบลสูงเนิน หลัก
สูตรทบทวน

0 0 30,000 -100 % 0

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 0 100 % 20,000

ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกับผู
ปกครองและซอมอพยพหนีไฟของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 15,000 0 % 15,000

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

สํารวจและติดตั้งถังดับ เพลิงใหแกวัดในเขต 
เทศบาล

0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 127,760 87,980 150,000 -66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 157,068 97,550 395,000 595,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 19,833 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 8,550 20,000 -75 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 46,600 42,600 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,006.2 383,372.6 350,000 -71.43 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 7,409 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900 9,900 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 178,850 147,700 57,000 -47.37 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 572,598.2 592,122.6 542,000 230,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 757,666.2 794,872.6 993,000 847,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS) ติดตามรถยนต์ 

0 0 70,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องดูดโคลนอัตโนมัติ 0 0 48,000 -100 % 0

เครื่องปัมน้ําไดโว 9,250 0 0 0 % 0

เครื่องปัมน้ําไดโว 0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 0 0 0 100 % 13,500

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 0 0 48,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พรอมอุปกรณ์ ครบชุด

0 0 82,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ําแบบเทรลเลอร์ลากจูง 0 0 500,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ

498,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 507,250 0 798,000 42,500
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รวมงบลงทุน 507,250 0 798,000 42,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,621,711.2 2,104,852.6 3,020,800 2,508,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,621,711.2 2,104,852.6 3,022,800 2,878,220

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 313,740 346,440 316,860 352.09 % 1,432,500

เงินประจําตําแหนง 31,500 0 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 198,000 171,000 216,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,000 19,000 24,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 565,240 536,440 634,860 1,510,500
รวมงบบุคลากร 565,240 536,440 634,860 1,510,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 2,500 300 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 2,500 -20 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,000 12,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 45,000 -77.78 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 61,987 5,500 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 18,592 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 350,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,995 14,270 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 426,982 38,362 65,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,003 17,305 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,524.65 2,462.85 5,000 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 57,090 18,500 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 99,617.65 38,267.85 85,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 526,599.65 76,629.85 155,000 112,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ

0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

จอแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 3,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,900 15,000 0 10,000
รวมงบลงทุน 3,900 15,000 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,095,739.65 628,069.85 789,860 1,632,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 490,410 566,100 276,240 80.36 % 498,240

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 -75 % 21,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 99,000 108,000 188,128 72.22 % 324,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 11,000 12,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 600,410 686,100 584,368 879,240
รวมงบบุคลากร 600,410 686,100 584,368 879,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 2,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,650 0 25,000 -40 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -87.5 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

47,460 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลสูงเนิน

0 37,290 37,290 -21.21 % 29,380

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับจายเป็นคาจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 56,100 56,100 -21.21 % 44,200

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับจายเป็นคาจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

74,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับจายเป็นคาอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

210,120 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับจายเป็นอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลสูงเนิน

0 167,660 169,785 -21.21 % 133,770

รวมค่าใช้สอย 335,030 261,050 348,175 252,350
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,585 12,905 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 49,600 19,153 2,799,385 -8.09 % 2,572,864
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอาหารเสริม (นม) 1,957,870.06 1,646,557.12 0 0 % 0

วัสดุดนตรี 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,024,055.06 1,678,615.12 2,829,385 2,592,864
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 28,907.41 25,454.5 50,000 -40 % 30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,901.17 13,017.2 30,000 -66.67 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,219.8 1,232 8,000 25 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,279.6 16,552.9 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 51,307.98 56,256.6 113,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 2,410,393.04 1,995,921.72 3,290,560 2,917,214

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร 

5,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ความละเอียด
จอภาพ 1,920X1,080 พิกเซล ขนาด 40 
นิ้ว 

7,780 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 11,490 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พรอมอุปกรณ์ครบชุด

0 0 82,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,670 0 82,300 0
รวมงบลงทุน 24,670 0 82,300 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้น (สพฐ.) ในเขตเทศบาล

5,059,680 0 0 0 % 0

คาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาล

0 5,199,340 5,602,800 -2.25 % 5,476,800

รวมเงินอุดหนุน 5,059,680 5,199,340 5,602,800 5,476,800
รวมงบเงินอุดหนุน 5,059,680 5,199,340 5,602,800 5,476,800

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,095,153.04 7,881,361.72 9,560,028 9,273,254
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 350,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 350,000
รวมแผนงานการศึกษา 9,190,892.69 8,509,431.57 10,349,888 11,255,754

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 942,713 1,495,200 1,592,720 80.7 % 2,878,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

28,341 79,200 96,700 -11.89 % 85,200

เงินประจําตําแหนง 17,341 67,200 67,200 53.57 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 160,160 181,800 191,480 64.01 % 314,040
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,148,555 1,823,400 1,948,100 3,404,520
รวมงบบุคลากร 1,148,555 1,823,400 1,948,100 3,404,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 4,200 50,400 54,600 -63.37 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,200 2,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 11,400 52,800 54,600 21,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 54,452.08 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 87,291.48 120,000 -16.67 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 7,968 20,232 20,000 -25 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 97,211 80,000 37.5 % 110,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

99,630 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,600 10,146 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 175,650.08 214,880.48 240,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,071 28,386 43,000 -30.23 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 1,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 394,800 751,310 300,000 -90 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,440 58,240 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 489,311 837,936 413,000 96,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 2,750.01 2,958.81 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,750.01 2,958.81 5,000 3,000
รวมงบดําเนินงาน 679,111.09 1,108,575.29 712,600 370,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:05 หนา : 36/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติดผนัง 0 0 50,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องจายแอลกอฮอล์พรอมที่วัด
อุณหภูมิ

0 18,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ตูเย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 14,700 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

29,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หนา/นาที)

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 47,100 77,000 50,600 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบลงทุน 47,100 77,000 50,600 22,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการอุดหนุนชุมชน 14 ชุมชน
280,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 280,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาเงินเพิ่มคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน

0 31,605 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 31,605 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 31,605 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,154,766.09 3,040,580.29 2,711,300 3,796,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล

0 0 17,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,500 0

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 17,500 0
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,154,766.09 3,040,580.29 2,728,800 3,796,520

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,144,320 1,299,410 1,352,120 90.93 % 2,581,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

61,600 67,200 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 78,100 85,200 103,200 0 % 103,200

คาจางลูกจางประจํา 238,400 273,480 288,960 4.86 % 303,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 380,225 505,800 513,120 -19.57 % 412,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,452 36,000 36,000 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,927,097 2,267,090 2,360,600 3,491,640
รวมงบบุคลากร 1,927,097 2,267,090 2,360,600 3,491,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 40,000 36,000 -44.44 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,375 2,550 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 19,375 42,550 66,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 8,398 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 4,023 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 62,694 0 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:05 หนา : 40/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,900 8,550 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 78,992 12,573 60,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,974 25,704 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,202.55 1,442.1 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 13,100 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 24,176.55 40,246.1 90,000 70,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 26,471.44 17,598.32 20,000 -50 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,284 1,475.54 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 27,755.44 19,073.86 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 150,298.99 114,442.96 246,000 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ 0 0 0 100 % 6,000

เกาอี้บุนวม 0 0 0 100 % 7,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 0 100 % 59,200

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

โตะและเกาอี้ทํางานระดับอํานวยการทอง
ถิ่น

0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000 7,400 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 29,300 11,000 111,200
รวมงบลงทุน 15,000 29,300 11,000 111,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2,092,395.99 2,410,832.96 2,617,600 3,772,840

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:05 หนา : 42/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมบานกลางผูสูงอายุ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีใน
ชุมชน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผู
ดอยโอกาส

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขม
แข็งของครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลสูง
เนิน

0 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมใหความรูการป้องกันและ
แกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 220,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 70,000 220,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 70,000 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,092,395.99 2,410,832.96 2,687,600 3,992,840
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 918,547 977,100 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

29,762 67,200 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 59,762 85,200 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 198,000 216,000 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 22,000 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,228,071 1,369,500 0 0
รวมงบบุคลากร 1,228,071 1,369,500 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 45,500 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,100 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 12,100 45,500 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,392 34,900 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 39,412 9,749 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 170,107.5 71,710 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 220,911.5 116,359 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,503 45,653 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 800 2,840 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 246,926.75 270,623.3 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 150,460 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,250 9,575 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 43,350 46,380 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 488,289.75 375,071.3 0 0
รวมงบดําเนินงาน 721,301.25 536,930.3 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ 9,000 0 0 0 % 0

โตะหมูบูชา 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที)

15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 31,500 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,980,872.25 1,906,430.3 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 977,830 1,412,280 1,313,176 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 54,968 96,000 141,300 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,032,798 1,508,280 1,454,476 0
รวมงบบุคลากร 1,032,798 1,508,280 1,454,476 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 568,644.55 467,153.44 703,177 -100 % 0

วัสดุกอสราง 760,188.76 400,714.55 602,725 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,328,833.31 867,867.99 1,305,902 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 26,988.82 2,841.88 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,988.82 2,841.88 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 1,355,822.13 870,709.87 1,325,902 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมสนาม ขนาด 1.5 คิว 4,950 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,950 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนนระบบพลังงาน
แสง อาทิตย์ ถนนคูขาด ซอย  1, 4 , 5 , 6

0 0 900,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนทางรถไฟเล็ก(ชวงจากทาง
แยกถนนมิตรสัมพันธ์ 7 ถึงถนนสาย
ยุทธศาสตร์) 

0 0 1,841,600 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนเทศบาล 14 (ชวงจากทาง
แยกถนนเทศบาล 10 ไปทางรานอาหาร
สามหนุม)

0 0 695,700 -100 % 0

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนมิตรสัมพันธ์ 7  (ชวงจาก
บานหมอชาติชายถึงทางแยกปัมน้ํามันบาง
จาก)      

0 0 900,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวางบริเวณเกาะ
กลางถนนมิตรสัมพันธ์ ตั้งแตแยกถนน
มิตรภาพถึงสะพานลอยหนาโรงเรียนแหลม
ทองวิทยานุสรณ์  

479,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 479,000 0 4,337,300 0
รวมงบลงทุน 483,950 0 4,337,300 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะและขยาย
เขต ประปา

0 527 0 0 % 0

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสูง
เนินและการประปาสวนภูมิภาคสีคิ้ว

38,754 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสูง
เนินและการประปาสวนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 38,754 527 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 38,754 527 100,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,911,324.13 2,379,516.87 7,217,678 100,000
งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 297,000 324,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 33,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 330,000 360,000 360,000 360,000
รวมงบบุคลากร 330,000 360,000 360,000 360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาออกแบบสวนสาธารณะเทศบาล
ตําบลสูงเนิน

80,750 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 80,750 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 80,750 0 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 0 0 0 100 % 1,600,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 1,600,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 1,600,000

รวมงานสวนสาธารณะ 410,750 360,000 360,000 1,960,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,424,410 2,568,015 2,500,680 14.97 % 2,874,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 217,936 238,226 377,700 108.1 % 786,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,642,346 2,806,241 2,878,380 3,660,960
รวมงบบุคลากร 2,642,346 2,806,241 2,878,380 3,660,960

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,151,390 0 0 0 % 0

โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์
แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ กําจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 500,000 -100 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 2,202,830 1,083,500 75.36 % 1,900,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

0 0 17,500 71.43 % 30,000

โครงการสงเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

22,082 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,527,885 1,014,267.7 1,160,000 -31.03 % 800,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมค่าใช้สอย 3,701,357 3,217,097.7 2,761,000 2,730,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 133,850 171,598 75,000 -33.33 % 50,000

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 662,836 347,500 330,000 -9.09 % 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,419,563.87 2,235,298 2,003,000 -57.56 % 850,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 26,306 48,445 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 3,242,555.87 2,802,841 2,478,000 1,260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 467,912.07 353,071.3 314,400 -68.19 % 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 42,023.9 33,390.18 57,000 -64.91 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 2,500 10,000 20 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 509,935.97 388,961.48 381,400 132,000
รวมงบดําเนินงาน 7,453,848.84 6,408,900.18 5,620,400 4,122,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง พรอมรถเข็น 33,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 
(GPS) ติดตามรถยนต์ 

0 0 24,000 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ 0 0 950,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเติมอากาศแบบเติมอากาศใตผิวน้ํา 0 0 320,000 -100 % 0

เครื่องปัมดูดโคลนอัตโนมัติ 15,000 0 24,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องอัดจารบี 0 22,500 0 0 % 0

สวานกระแทกไรสาย 0 0 14,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 0 0 5,500 -100 % 0

เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 0 0 6,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารองไฟขนาด 2 KVA 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ถังคอนเทนเนอร์ 0 68,000 0 0 % 0

เลื่อยโซยนต์ 50,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 0 % 100,000
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รวมค่าครุภัณฑ์ 98,000 90,500 1,456,500 100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 100 % 100,000

กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนทางลงบอฝังกลบขยะภายในศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบล
สูงเนิน 

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 300,000 100,000
รวมงบลงทุน 98,000 90,500 1,756,500 200,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,194,194.84 9,305,641.18 10,255,280 7,982,960
งานบําบัดน้ําเสีย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย
ละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียภาย
ในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 3,500,000 -100 % 0
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รายจายนเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 99,020.85 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 99,020.85 0 3,600,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,020.85 0 3,600,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 99,020.85 0 3,600,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 15,596,162.07 13,951,588.35 21,432,958 10,142,960
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ 
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

15,250 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน 983,500 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน 0 853,745 1,000,000 0 % 1,000,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 81,720 0 0 0 % 0

จัดทําแผนชุมชน 0 0 0 100 % 10,000

ป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย
รัฐบาล

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,080,470 853,745 1,080,000 1,100,000
รวมงบดําเนินงาน 1,080,470 853,745 1,080,000 1,100,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,080,470 853,745 1,080,000 1,100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,080,470 853,745 1,080,000 1,100,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 242,160 51.68 % 367,320

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 242,160 487,320
รวมงบบุคลากร 0 0 242,160 487,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 27,500 -89.09 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 2,500 -60 % 1,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 0 100 % 5,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการแขงขันกีฬาชุมชน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 0 0 5,000 500 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 65,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 90,000 79,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 
จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 332,160 596,320
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 189,600

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 309,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 309,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานประเพณีกินเขาค่ํา 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 398,439 0 100 % 400,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 347,430 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 5,000 500 % 30,000

โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ทานทาวสุ
รนารี

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบล
สูงเนิน 

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน
เทศบาลตําบลสูงเนิน  

0 0 30,000 -100 % 0

ถนนสายวัฒนธรรมสูงเนิน 0 0 0 100 % 50,000

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 100 % 10,000

สงเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบล
สูงเนิน

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 347,430 398,439 105,000 580,000
รวมงบดําเนินงาน 347,430 398,439 105,000 600,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงพกพาอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,500

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 347,430 398,439 105,000 917,100
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 347,430 398,439 437,160 1,513,420

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 1,067,728 157.1 % 2,745,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหนง 0 0 103,200 0 % 103,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 26,500 -9.43 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,480,628 3,155,520
รวมงบบุคลากร 0 0 1,480,628 3,155,520
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 42,000 -52.38 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 72,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 628,000 -90.45 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 232,200 -78.47 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 880,200 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 275,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 338,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:05 หนา : 62/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 400,000 -56.08 % 175,697

วัสดุการเกษตร 0 0 50,000 -80 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -80 % 2,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 120,000 -66.67 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 740,000 930,697
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,692,200 1,100,697

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน  ขนาด 20,000 บีทียู 

0 0 61,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู

0 0 21,000 -100 % 0

ตูเหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 6,900
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 19,000

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjete Printer) 0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 134,200 87,700
รวมงบลงทุน 0 0 134,200 87,700

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,307,028 4,343,917
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 1,679,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 162,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,841,040
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,841,040
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 25,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 25,000 25,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดไมนอย
กวา 5 ตัน 

0 0 1,750,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,750,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

กอสรางซุมประตูชุมชนภายในเขตเทศบาล
ตําบลสูงเนิน 14 ชุมชน

0 0 0 100 % 140,000

กอสรางเสาธงชาติ บริเวณหนาอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 0 100 % 200,000
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

ติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบบริเวณอาคาร
สํานักงานเทศบาล(หลังเกา)และอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ(อาคารสํานักงานหลังใหม)

0 0 195,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล 14 
ดานซายทาง (ชวงจากทางแยกถนน
เทศบาล 10 ไปทางทิศตะวันออก)

0 0 0 100 % 611,000

กอสรางขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล 2 
(ชวง จากทางแยกถนน เทศบาล 2 ซอย 4  
หนาวัดตะคองหลง  ทางทิศตะวันตก)

0 0 0 100 % 140,000

กอสรางขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน เทศบาล 7 ชวงแยกถนน มิตรสัมพันธ์
ถึงแยกทาง ไปศูนย์วัฒนธรรมอําเภอ สูง
เนิน ชุมชนบูรพา  สามัคคี

0 0 0 100 % 142,614

กอสรางขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
และ วางทอระบายน้ําถนน เทศบาล 1 และ
เทศบาล  1 ซอย5 ชุมชนบานหันสามัคคี

0 0 280,000 -100 % 0

กอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 
(ชวง จากทางแยกถนนเทศบาล 3 ไปถึงโรง
ฆาสัตว์)

0 0 0 100 % 238,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:05 หนา : 66/75



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนคู
ขาด  ซอย 5 ชุมชนมิตรภาพ รวมใจ

0 0 259,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนคู
ขาด  ซอย 6 ชุมชนมิตรภาพ รวมใจ

0 0 144,800 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนคูขาด 
 ซอย 4 ชุมชนมิตรภาพ รวมใจ

0 0 331,900 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตร
สัมพันธ์ 6/14 ชุมชนญาติเจริญ กม.2

0 0 0 100 % 165,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาล
ตําบลสูงเนิน ชุมชนเบญจมิตร

0 0 0 100 % 328,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางรถไฟเล็กชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

0 0 0 100 % 221,000

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนนเทศบาล ซอยแยกถนน
เทศบาล 9 ชุมชนบานเหลาพัฒนา

0 0 0 100 % 198,000

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
มิตรสัมพันธ์ซอย 8   ชุมชนญาติเจริญ กม.2

0 0 0 100 % 486,000
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กอสรางถนนและวางทอ ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ถนน เทศบาล 9 ซอย 1/1  ชุมชนบานเหลา
พัฒนา

0 0 0 100 % 659,000

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนมิตรสัมพันธ์ 13 ซอยพรหมพันธ์ใจ 
และถนนทางรถไฟเล็ก ชุมชนโนน
คา-ออมสินสามัคคี 

0 0 795,000 -100 % 0

กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนมิตรสัมพันธ์ 3 เชื่อมทางรถไฟเล็ก 
ชุมชนเบญจมิตร 

0 0 323,000 -100 % 0

กอสรางปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์
คอนกรีตถนน เทศบาล 1 (ชวงจาก 
โรงเรียนอนุบาลประชา รัฐไปทางสถานี
รถไฟ) ชุมชนโนนคา-ออมสิน สามัคคี

0 0 468,000 -100 % 0

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนเทศบาล 16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 
2/1-4 ชุมชนมิตรภาพรวมใจ

0 0 0 100 % 206,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11  ซอย 2 ชุมชนบูรพา สามัคคี

0 0 0 100 % 166,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 17  ซอย 1(บางสวน) และ  ซอย 
1/1 ชุมชนสุขาวดี

0 0 0 100 % 377,600
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กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 9  (สี่แยกศาลากลางบานถึง ทาง
แยกถนนยุทธ ศาสตร์) ชุมชนบานเหลา 
พัฒนา

0 0 0 100 % 2,584,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนมิตร
สัมพันธ์  3 (เชื่อมจากถนนมิตร สัมพันธ์ของ
เดิม)

0 0 0 100 % 231,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนน
สุขาวดี 2  ชุมชนสุขาวดี

0 0 0 100 % 832,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11  ซอย 3 ชุมชนบูรพาสามัคคี

0 0 0 100 % 359,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
เทศบาล 11  ชุมชนบูรพาสามัคคี

0 0 0 100 % 1,700,000

กอสรางวางทอระบายน้ํา คอนกรีตเสริม
เหล็กพรอม บอพักตะกอน ถนนทาง รถไฟ
เล็ก (ซอยกวยเตี๋ยว ลุงดํา) ทั้งสองฝั่ง ชุมชน 
เบญจมิตร

0 0 2,877,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ํา ถนนแสงไทย 
ซอย 2 คุมนครไทยไปทางถนน มิตรสัมพันธ์ 
9 ชุมชน แสงไทย-ประปาพัฒนา

0 0 0 100 % 942,100
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โครงการกอสรางวางทอ ระบายน้ําคอนกรีต
เสริม เหล็กพรอมบอพักตะกอน และถนน ค
.ส.ล. ตาม แนวคลองไสไกหลังบาน พัก
ตํารวจ ตามแนวคลอง  ชุมชนโนน
คา-ออมสิน สามัคคี

0 0 899,000 -100 % 0

ปรับปรุงจุดกลับรถและ ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ มุมหนาตลาดเชา  เทศบาลตําบลสูง
เนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี

0 0 0 100 % 200,851

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนน
เทศบาล 6 จากแยกตลาดเชาถึงแยกถนน
เทศบาล 1 ชุมชนประตูน้ํารุงเรือง

480,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชน ภายในเขต
เทศบาลตําบลสูงเนิน (สําหรับชุมชนที่มี
ศาลาประชาคม)

0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงหองจําหนายผลิตภัณฑ์ผาเงี่ยงนาง
ดําเทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 0 100 % 360,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 480,000 0 6,572,700 11,587,165
รวมงบลงทุน 480,000 0 8,322,700 11,587,165

รวมงานก่อสร้าง 480,000 0 8,347,700 13,453,205
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 480,000 0 11,654,728 17,797,122
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 307,620

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 427,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 427,620

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 0 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000
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รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 50,000 477,620
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 50,000 497,620

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  330,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ 0 330,000 360,000 11.11 % 400,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมผูประกอบการคา (ตลาด
สด,รานอาหาร,แตงผม เสริมสวย,หาบเร 
และแผงลอย) 

34,130 0 0 0 % 0

โครงการอบรมผูประกอบการคา (ตลาด
สด,รานอาหาร,หาบเร  แผงลอย)

0 1,715 47,000 -100 % 0

อาหารปลอดภัย สะอาด ตลาดสดนาซื้อ 0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 364,130 331,715 407,000 480,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 298,199.24 275,181.99 274,000 -45.26 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 17,481.29 22,462.8 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 315,680.53 297,644.79 294,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 679,810.53 629,359.79 731,000 680,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
พรอมอุปกรณ์ครบชุด (ตลาดเย็น)

0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 8,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 100 % 150,000

กั้นหองบริเวณตลาด เทศบาลตําบลสูงเนิน 
(ตลาดเย็น) ชั้น 2 ชุมชน กลางบานพัฒนา

89,600 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 89,600 0 0 150,000
รวมงบลงทุน 89,600 0 8,000 150,000

รวมงานตลาดสด 769,410.53 629,359.79 739,000 830,000
งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 13,032.17 13,905.82 19,500 -38.46 % 12,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,520.99 7,471.28 12,000 -33.33 % 8,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 23,553.16 21,377.1 31,500 20,000
รวมงบดําเนินงาน 23,553.16 21,377.1 31,500 25,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงอาคารภายในโรงฆาสัตว์เกา 
เทศบาลตําบลสูงเนิน

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 500,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 23,553.16 21,377.1 31,500 525,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 792,963.69 650,736.89 770,500 1,355,000

รวมทุกแผนงาน 77,030,607.83 75,002,869.01 101,000,000 101,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 101,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 25,694,704 บาท
งบกลาง รวม 25,694,704 บาท

งบกลาง รวม 25,694,704 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 6,657,071 บาท

- เพื่อจายเปนชําระเงินตน โครงการกอสรางตลาดสด 
(ตลาดเย็น) ตามสัญญาเงินกู เลขที1่086/93/2555 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 งวดที่ 10 วงเงินกู 39,870,000 บาท 
ใหแกเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยเปนเงิน 4,505,307.52 บาท 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)  
- เพื่อจายเปนชําระเงินตน โครงการกอสรางศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1286/102/2556 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 งวดที่ 8 วงเงินกู 20,000,000 บาท 
ใหแกเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย เปนเงิน 2,151,763.11 บาท 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)     
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 221,812 บาท

- เพื่อจายเปนชําระดอกเบี้ย โครงการกอสรางตลาดสด 
(ตลาดเย็น) ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1086/93/2555 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2555 งวดที1่0 วงเงินกู 39,870,000 บาท 
ใหแกเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปนเงิน 90,106.06 บาท 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)     
  
- เพื่อจายเปนชําระดอกเบี้ย โครงการกอสรางศูนย์กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร ตามสัญญาเงินกู เลขที่ 1286/102/2556 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 งวดที่ 8 วงเงินกู 20,000,000 บาท 
ใหแกเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย เปนเงิน 131,705.12 บาท โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)       

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 576,070 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตรฯลฯ ตาม พ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครอง
ชีพ คาจางชั่วคราวโดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ดวน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง (สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจางโดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม-ธันวาคม) โดยปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (สํานักปลัดเทศบาล)       

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,700,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณ์ ขึ้นไปที่คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว
โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตในสวนของ
เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินตามขอ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์ เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการ
มากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่ม
ขึ้น 3 ปยอนหลังและขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของเปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 (กองสวัสดิการสังคม)       
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,700,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให
แกคนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแลวโดยคนพิการที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา18 ป คนละ 1,000 บาท ตอเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548โดยดําเนินการจายเงิน
เบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของเปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 (กองสวัสดิการสังคม)       

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส์ แกผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และ
มีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง 12 เดือน เปนการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอนมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบ
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 (กองสวัสดิการสังคม)       
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เงินสํารองจาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณ์ไดลวงหนา
ในกรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป
โดยนําไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม โดย
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 (สํานักปลัดเทศบาล)       

รายจายตามขอผูกพัน

เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 88,231 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย ไมนอย
กวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว 
(ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)
แตไมเกินหาแสนบาท (95,534,452.22-42,702,009.52
=52,832,442.70x0.00167=88,230.18) (กองคลัง)        
      

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพผูรับบํานาญ ในอัตรารอยละ 5 ของ
เงินเดือน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวย
เหลือคาครองชีพผูรับบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2522 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2562 (สํานักปลัด
เทศบาล)       
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 311,520 บาท

- เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จลูกจางประจําที่ออกจากงานและมีสิทธิ
ไดรับเงินบําเหน็จและเงินบําเหน็จตกทอดในกรณีที่ผูไดรับ
บําเหน็จรายเดือนถึงแกความตายใหจายบําเหน็จตกทอดเปน
จํานวนสิบหาเทาของบําเน็จรายเดือนแกทายาทผูมีสิทธิโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 (สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,740,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8
) พ.ศ.2556 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปและมิใหนํารายรับประเภท
พันธบัตรเงินกู  ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให
หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ (101,000,000-
43,000,000= 58,000,000x3%=1,740,000) จึงตั้งจาย
ไว 1,740,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นที่ มท 0808.5/ว22 ลงวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน  2564 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ในอัตราไมนอย
กวารอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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จัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดจราจร
ที่ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสนสัญญาณ
ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใสน้ํา 
เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจรยางชะลอความเร็วรถ เปนตน ตาม
หนัง
สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 
2562 (สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ
คาทําศพ กรณีขาราชการ/พนักงานเทศบาลถึงแกความตาย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ
. 2559 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3
 มิถุนายน 2537 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095
 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวย
พิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกความตาย (สํานักปลัด
เทศบาล)       
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ คาทํา
ศพ กรณีพนักงานจางของเทศบาลถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ.2559
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือนเงินป บําเหน็จบํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
พนักงานจางของเทศบาลถึงแกความตาย  (สํานักปลัดเทศบาล)    
   

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ คาทํา
ศพ กรณีลูกจางประจําของเทศบาล ถึงแกความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจายได พ.ศ.2559
 พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0013.4/ว1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจายเงินเดือนและเงินชวยพิเศษในกรณี
ลูกจางประจําของเทศบาลถึงแกความตาย  (สํานักปลัดเทศบาล)   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,523,940 บาท

งบบุคลากร รวม 9,045,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 756,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรีรอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้       
1) เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 30,000
 บาท จํานวน 12 เดือน       
2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 16,500
  บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้       
1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน       
2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้       
1) คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 8,000
 บาท จํานวน 12 เดือน       
2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้       
1) คาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน       
2) คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 7,500 บาท จํานวน 12 เดือน        
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,620,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
การจายเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของแยกราย
ละเอียด ดังนี้       
1) คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 16,500 บาท จํานวน 12 เดือน       
2) คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 13,500 บาท จํานวน 12 เดือน        
3) คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 10,500 บาท จํานวน 12 เดือน       
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,973,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,108,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก ขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนินสํานักปลัด
เทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 11 อัตรา ดังนี้       
 1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
 อัตรา      
 2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1
 อัตรา      
 3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา      
 4. หัวหนาฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา      
 5. หัวหนาฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ตน) จํานวน 1 อัตรา      
 6. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 7. นิติกร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา      
 8. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
 9. เจาพนักงานทะเบียน (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา      
 10. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา      
  - เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542       
  - เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
  - เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่นจํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราช
การหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินคา
ตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 229,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 275,760 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจํา
ตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)) จํานวนอัตรา
ตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ
2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,136,640 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นพ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตรา
ตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจางฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,386,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 123,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้       
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น        
- เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นตามหลัก
เกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการ
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29
 กันยายน 2557 
2) คาตอบแทนเงินรางวัลผูแจงความนําจับ หรือรางวัลเจาหนาที่
หรือเงินรางวัลพิเศษผูนําสืบสวนผูกระทําผิดมาลงโทษตาม
กฎหมายอันเปนประโยชน์ตอกิจการเทศบาลเงินรางวัลเจาหนาที่
ตํารวจและผูทําประโยชน์ตอองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
3) คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2555
 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอ105
 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือเพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของฯลฯ จํานวน 10,000
.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล) 
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกขาราชการสวนทองถิ่นพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะ
กรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2547 จํานวน 2,500
.- บาท (สํานักปลัดเทศบาล)          
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย      
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนแกขาราชการสวนทองถิ่นพนักงาน
สวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่นที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2536
 จํานวน 2,500.-บาท (สํานักปลัดเทศบาล)          
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะและได
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคาเชา
บาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด
เทศบาล)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูไดรับบํานาญที่
มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และ คาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการ ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก ผูบริหารทองถิ่น
ที่มีสิทธิได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)       

ค่าใช้สอย รวม 1,443,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ
สาธารณะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. ที่ 0809.3/ว141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขา
ราชการ พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือสํานักบริหารการคลังทองถิ่น ที่ มท 0808.4/1301 ลงวัน
ที่ 29 เมษายน 2548 (สํานักปลัดเทศบาล)       
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 680,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก คาถาย
เอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ คาจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความสะอาด คา
จางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชา สัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสราง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย
วัสดุและคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 38,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารับรอง จํานวน 30,000.-บาท แยกเปน    
 * คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปนคา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)       
 * คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมายรวมถึงการ
ประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม เพื่อจายเปนคา
อาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการ
อื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ตาม
กฏหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขอองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)  
 * เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พานพุมเงิน พุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมพวงมาลา
หรือคาหรีดสําหรับวางอนุสาวรีย์หรือใชในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสตางๆ สําหรับสักการะศพให
เบิกในนามของสวนราชการเปนสวนรวมเฉพาะสักการะศพผูที่เคย
ใหความชวยเหลือหรือเปนผูเคยทําประโยชน์ใหแกประเทศหรือ
สวนราชการจนเปนที่ประจักษ์ชัด ตั้งจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 จํานวน 8,000.-บาท 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

แกปัญหาสังคมและความ ยากจน ดวยการจางนักเรียน/ นักศึกษา 
ทํางานพิเศษใน ชวงปดภาคการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกปัญหาสังคมและ
ความยากจนดวยการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานพิเศษในชวง
ปดภาคการศึกษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน/นักศึกษา เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14
 มีนาคม 2551 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หนาที่ 64 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน (สํานัก
ปลัดเทศบาล)       

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแกพนักงานและ
ลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตางประเทศฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)       
     

โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นโดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาตอบแทนคณะกรรมการ คาประชาสัมพันธ์ตาง ๆ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการสามารถ
ถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการการเลือก
ตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว117
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (สํานักปลัดเทศบาล)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:28 หนา : 24/213



จัดงานพระราชพิธีเนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี
เนื่องในวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้       
 * วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565   
 * วันปยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565   
 * วันคลายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพอแหง
ชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565   
 * วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566   
 * วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพระบรม
ราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566   
 * วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28
 กรกฎาคม 2566   
 * วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปหลวงและวันแม
แหงชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2566ฯลฯ   
        โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา คา
รับรอง คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คา
ใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัว
จายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2564,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวัน
ที่ 28 กันยายน 2561 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่ 90-91 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)       
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จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร เทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตําบลสูงเนิน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนา คุณวิทยากร คาอาหารคาเชาที่พักคายาน
พาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ
 สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 10-11 ลําดับ
ที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)       

เทศบาลพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบ
ประชาชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาชาง
ตัดผม คาซอมเครื่องใชไฟฟ้า คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 92
 ลําดับที่ 3  (สํานักปลัดเทศบาล)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:28 หนา : 26/213



วันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาพิธีทางศาสนา คารับรองคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน คาใชจายอื่นที่จําเปน และเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)       

อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพรความ
รูทางกฎหมายแกประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 95 ลําดับ
ที่ 8 (สํานักปลัดเทศบาล)       
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อบรมเผยแพรความรูทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเผยแพรความ
รูทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหนวย
งาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 95 ลําดับที่ 7
 (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  (สํานักปลัดเทศบาล)       
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่อง
วัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์
จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานัก
ปลัดเทศบาล)       
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิเชน หมอ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู 
น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า 
เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้า หมอหุงขาวไฟฟ้า 
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืด
ที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลรวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุด
เกียร์รถยนต์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจายลอ ถังน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัยฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)      
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน เตาน้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาสฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติกลองและระวิง
ใสฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถาย
รูป พูกันสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนต์ วิดีโอเทป แผนซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 475,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึง
คาใชจายที่ตอง ชําระพรอมกัน เชน คาบริการคาภาษี
ในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน (สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาน้ําประปาในสํานักงานหรือที่สาธารณะรวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีใน
กิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงานเทศบาล หมายเลข 
0–4441–9795 0-4441–9397,0–4441-9006 ,0-4441-9490 
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ ดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องเชาเลข
หมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ฯลฯ ในกิจการของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร 
คาเชาตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลสูงเนิน (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัวคาวิทยุสื่อสาร 
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี 
คาเชาชอง สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ ดังกลาวและคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ (สํานักปลัดเทศบาล)       
- เพื่อจายเปนคาบริการรายป ตอสัญญาณจีพีเอสสําหรับ
รถยนต์โดยสาร (รถตู) ทะเบียน 40-0377 นครราชสีมา 
รถยนต์ดับเบิ้ลแคบ ยี่หอวีโก ขฉ 3201 นครราชสีมา  
รถยนต์ดับเบิลแคบยี่หอเชฟโรเลต ทะเบียน ขท 7314 
นครราชสีมา รถตู 7 ที่นั่ง ยี่หอฮุนได ทะเบียน ขฉ 7582 
นครราชสีมา  (สํานักปลัดเทศบาล)       
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งบลงทุน รวม 91,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเขาออกงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเขา
ออกงาน จํานวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เดือน ธันวาคม 2564 หนา 26 และ 82 เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  หนาที่ 13  ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัดเทศบาล)    

โตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ
/ชํานาญการ โตะขนาด150x80x75 ซม. ดานซายมี 1 ตูเก็บ
ของ ดานขวามี 2 ลิ้นชัก โครงขาเหล็กสีดําหนาโตะเปนไม
อัดกรุกรอบดวยไมจริง พรอมเกาอี้สํานักงานแบบมีลอเลื่อน
สีดํา ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 2 ชุด เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่  105 ลําดับที่ 5  (สํานักปลัดเทศบาล)  
     

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงเอนกประสงค์ ขนาดดอก
ลําโพง 15 นิ้ว กําลังขับ 650 วัตต์ไมค์ลอย 2 ตัว จํานวน 1 ชุด  
ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
หนาที่ 13 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัดเทศบาล)       
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

ถังตมน้ําไฟฟ้า ระบบดิจิตอล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟ้า ระบบดิจิตอลสามารถ
ตั้งอุณหภูมิไดระหวาง 30 - 98 องศาเซลเซียสและรักษา
อุณหภูมิไดแมนยําที่ความผิดพลาด (+/-) 1องศาเซลเซียส 
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยระบบจะตัดไฟเมื่อ
เวลา Heater รอนเกินอุณหภูมิปกติกําลังไฟ 3,000 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 107
ลําดับที่ 11 (สํานักปลัดเทศบาล)       

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา     
19 นิ้ว) (งานทะเบียนสํานักปลัด)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) (งานทะเบียนสํานัก
ปลัด) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 30 
ธันวาคม 2564 ลําดับที่  8  หนาที่  6  เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 108 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จํานวน 4,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส โดยมี
คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ลําดับที่ 73 หนาที่ 29 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 6 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 108 ลําดับที่ 15
(สํานักปลัดเทศบาล)       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น รวม 1,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 1,000 บาท
รายจายอื่น

ประเภทรายจายอื่น จํานวน 1,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาใชจายตามคําพิพากษาฯลฯ   
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 3,630,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,286,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,286,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,755,620 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลสูงเนินกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 7 อัตรา ดังนี้       
  1. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงาน
ทั่วไประดับตน) จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่ว
ไป ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  3. หัวหนาฝ่ายบริการและเผยแพรวิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
  6. เจาพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
  7. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 410,880 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามแผนที่
ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้       
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา 
เปนเงิน 24,000 บาท     
  - เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000 บาท 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

งบดําเนินงาน รวม 298,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,400 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่
ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานใน
ลักษณะเปนผลัดหรือกะและไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือ
กะของตน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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คาเชาบาน จํานวน 32,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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ค่าใช้สอย รวม 137,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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จัดทํา ทบทวน เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง แกไข เแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํา ทบทวน 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุสํานักงานและคาจางเหมาถายเอกสาร 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถ
ถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 93 ลําดับที่ 4 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

จัดทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
การดําเนินงานโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุสํานัก
งาน และคาจางเหมาถายเอกสารคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบันและระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94 ลําดับที่ 5 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทํารายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีคาใชจายประ
กอบดวย คาวัสดุสํานักงาน และคาจางเหมาถายเอกสาร 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ 
สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกทองถิ่น พ.ศ.2562 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 94 ลําดับที่ 6 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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ค่าวัสดุ รวม 67,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์       
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอน
เดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป 
เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกันสี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
หมายเลข 0-4441-9930 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน 
การเชาเครื่องเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
ในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปก
ครองสวนทองถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ 
(โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด
และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับระบบ (CLOUD,HOSTING ฯลฯ)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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งบลงทุน รวม 45,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2564 หนา 26 
และ 83 จํานวน 1 ตู เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 106 
ลําดับที่ 7 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวิดีโอ ดิจิตอลแบบ HD จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายวิดีโอ ดิจิตอลแบบ HD ความ
ละเอียดไมนอยกวา 4K มีระบบภาพและเสียงคมชัด สามารถลด
เสียงที่ไมตองการไดขณะบันทึกชองของเสียงและการเคลื่อน
ไหวของภาพตรงกันเก็บเสียงไดโดยรอบมีระบบตรวจจับใบหนา
อัตโนมัติ สามารถเช็คฟังเสียงขณะถายวิดีโอได มีชองเสียบไม
โครโฟน หนาจอแบบ Touch Screen Focus และสามารถบิด
พับไดหลายองศามีระบบโฟกัสอัตโนมัติรูปแบบสื่อบันทึกแบบ 
SD CARD และมีหนวยความจําสํารองมีชองตออุปกรณ์เสริมที่
จําเปน ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตร
ฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 ตัว เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่
106 ลําดับที่ 9 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)       
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,451,780 บาท
งบบุคลากร รวม 4,941,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,941,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,496,440 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขาราชการ
/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลสูงเนินกองคลัง จํานวน 9 
อัตรา ดังนี้       
  1. ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานทั่วไประดับ
กลาง) จํานวน 1 อัตรา       
  2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
  3. หัวหนาฝ่ายพัฒนารายได (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
  4. นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
  5. นักวิชาเงินและบัญชี (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
  6. นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
  7. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
  8. เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
  9. เจาพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองคลัง)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองคลัง)       
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,235,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองคลัง)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,900 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองคลัง)       
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งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางคณะกรรมการ
การจางและผูควบคุมงาน 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิ 
บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจางบุคคลหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางที่ปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จางออกแบบหรือควบคุมกอสราง ตามหนังสือกระทรวงการ
คลังดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
(กองคลัง)       

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862 ลงวันที1่2 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)       
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองคลัง)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน (กองคลัง)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่นในการฝึกอบรมใหแกพนักงานและ
ลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตางประเทศฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองคลัง)       
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองคลัง)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน 
Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองคลัง)       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของกองคลัง หมายเลข 0-4441-9913
 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องเชาเลขหมาย
โทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล
ตําบลสูงเนิน (กองคลัง)       

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชา
ตูไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลัง ภาครัฐแบบเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาล
ตําบลสูงเนิน (กองคลัง)       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบ
อินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ (กองคลัง)       
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 369,320 บาท
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 367,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้       
 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542          
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)       

งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 369,320 บาท

งบบุคลากร รวม 367,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 367,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกขา
ราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้       
 1. นักจัดการงานเทศกิจ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542          
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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งบดําเนินงาน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคาเชา
บานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียนหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด
เทศบาล)       
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,508,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,619,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,619,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 329,880 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้       
 1. เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542          
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,217,520 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(สํานักปลัดเทศบาล)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)       
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งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามกฎหมายวาดวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปก
ครองทองถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใชอัตราคาตอบแทนตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาเชาบาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล) 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 410,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดืนทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(สํานักปลัดเทศบาล)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)       
     

ชวยเหลือประชาชน  เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู  หลังเกิดสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อชวยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟู
ประชาชนไดรับความเดือดรอนหลังเกิดสาธารณภัยตาม
อํานาจหนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 7 และขอ 17 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หนาที่ 12 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)      
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ฝึกซอมรองรับอุบัติภัยทาง ถนนรวมกับสวนราชการ และเอกชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกซอม
รองรับอุบัติภัยทางถนนรวมกับสวนราชการและเอกชน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการคาอาหาร 
คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ 
สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 99 ลําดับที่ 5 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

ฝึกอบรมการป้องกันอัคคี ภัยเบื้องตนใหผูนําชุมชน  14 ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
การป้องกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกับผูนําชุมชน 14 ชุมชน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสารคาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 98 
ลําดับที่ 2  (สํานักปลัดเทศบาล)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 73/213



ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลสูงเนินโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรมคาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถ
ถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 99-101 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกับผูปกครองและซอมอพยพหนี
ไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกับผูปกครองและซอมอพยพหนี
ไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม 
คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถ
ถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 98  ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง รุนที่ 3 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศ
นียบัตร คาถายเอกสารคาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนัง
สือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาเชาที่พัก คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 97 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)       

สํารวจและติดตั้งถังดับ เพลิงใหแกวัดในเขต เทศบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจ
และติดตั้งถังดับเพลิงใหแกวัดในเขตเทศบาล โดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาจัดซื้อถังดับ
เพลิง คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯลฯ 
สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 99 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัดเทศบาล)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (สํานักปลัดเทศบาล)       
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ลํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์       
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอน
เดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย 
ลอ ถังน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่น  (สํานักปลัดเทศบาล)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 79/213



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(สํานักปลัดเทศบาล)       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป 
เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกันสี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัดเทศบาล)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 80/213



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน 
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง
อาทิ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกงผา เครื่องหมายยศ และสังกัด
ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน ละคร ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง 
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบอกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญ
ญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet 
Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่อง
อานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบ
ออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)       
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง คาเติมน้ํายาดับเพลิง สายสงน้ําดับเพลิง 
ทอดูดน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง ไมชักขอ ขอตอแยก
ทางสงน้ําปัมไดโว ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัดเทศบาล)       

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ สัญญาณไฟกระพริบ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน 
แทนแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้าย
ไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจกโคงมน ไฟแวบ 
กระบองไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการรายป ตอสัญญาณจีพีเอสสําหรับรถยนต์
ดับเพลิงทะเบียน พ 9686 นครราชสีมา รถยนต์บรรทุกน้ํา 10 
ลอ ทะเบียน บษ 159 นครราชสีมา รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง 
10 ลอ ทะเบียน ภ 6889 นครราชสีมา รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว 
ทะเบียน 84-0920 นครราชสีมา รถดับเพลิงอาคาร ทะเบียน 
ผพ 3610 นครราชสีมา รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน ยค 
7406 นครราชสีมา รถดับเพลิงเอนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ลอ 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ําไดโว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําไดโว ขนาดทอ 2 นิ้ว 
มอเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขดลวดรอนจัด แมในภาวะ
ที่ใบพัดถูกล็อค อัตราไหลสูงสุดประมาณ 240/นาที 
ทนตอการกัดกรอน ขนาดตะกอนที่ปัมสูบไดประมาณ 
175 มม. ไฟฟ้าขนาด 220 โวล์ล ราคาตามทองถิ่น 
เนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จํานวน 1 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 109 ลําดับที่ 18  
(สํานักปลัดเทศบาล)       
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 13,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ําได 1,000 ลิตรตอนาที 
ขนาด 7 แรงมา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  หนาที่ 6 และ 45 
จํานวน  1 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 109 ลําดับที่ 17 
(สํานักปลัดเทศบาล)       

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ธันวาคม 2564  
หนาที่ 12 และ 65 จํานวน 2 เครื่อง เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาที่  110 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัดเทศบาล)       
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,632,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,510,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,510,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,432,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
ใหแกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข       
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองการศึกษา)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)       
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งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)       
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  
(กองการศึกษา)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองการศึกษา)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองการศึกษา)       
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ 
(Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,Lan 
Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)       
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ/
ชํานาญการโตะขนาด 150x80x75 ซม. ดานซายมี 1 ตูเก็บ
ของ ดานขวามี 2 ลิ้นชัก โครงขาเหล็กสีดําหนาโตะเปนไม
อัดกรุกรอบดวยไมจริง พรอมเกาอี้สํานักงานแบบมีลอเลื่อน
สีดําราคาตามทองถิ่นเนื่องจากไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 ชุด เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครอง ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134         
ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 113  ลําดับที่ 25  (กองการศึกษา)      
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,273,254 บาท
งบบุคลากร รวม 879,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 879,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 498,240 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ 
ที่จายควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
ใหแกพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข       
เกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 
4 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)    
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานครูเทศบาล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1592 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยคํานวณตั้งจายไว 
จํานวน  12  เดือน  (กองการศึกษา)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)       

งบดําเนินงาน รวม 2,917,214 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 96/213



ค่าใช้สอย รวม 252,350 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองการศึกษา)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองการศึกษา)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)       
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบาลตําบลสูงเนิน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลสูงเนิน 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การจัดตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศ
นียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับผูเขาอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนา
คุณในการดูงานคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากรคาอาหาร คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวเฉลี่ยจายได
ทุกรายการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 67 
ลําดับที่ 7 (กองการศึกษา)       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลสูงเนิน

จํานวน 29,380 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจาย
สําหรับจายการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 26 คน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาหนังสือ
เรียนอัตราคนละ 200 บาท ตอป  คาอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาท ตอป คาเครื่องแบบนักเรียนอัตรา
คนละ 300 บาท ตอป คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรคน
ละ 430 บาท ตอป ปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายไดของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัด 
อปท.พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)       
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับจายเปน
คาจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 44,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาสําหรับจายเปนคาจัดการเรียน
การสอนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 26 คน ๆ ละ 
1,700 บาท ตอป เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัด อปท. 
พ.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) 
หนาที่ 66 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษา)       

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาสําหรับจายเปน
อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลสูงเนิน

จํานวน 133,770 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษาสําหรับจายเปนคาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 26 คนๆ ละ 21 บาทตอวัน 
จํานวน 245 วัน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสังกัดอปท. 
พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566- 2570) หนาที่ 66 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษา)       
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ค่าวัสดุ รวม 2,592,864 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองการศึกษา)       

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,572,864 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ เชน หมอ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา 
จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด 
เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม 
กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้า หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจํา
ปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000.-บาท 
(กองการศึกษา)          
- เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง เปนตน ใหนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ในเขตเทศบาล ตามจํานวนเด็กนักเรียนของโรงเรียน จํานวน 3 
โรงเรียน จํานวนวัน 260 วันๆ ละ 7.37 บาท/คน เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปก
ครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 65  ลําดับที่ 2 จํานวน 2,500,000
.-บาท 
(กองการศึกษา)          
- เพื่อจายเปนเงินคาอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนตน ใหนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวนเด็ก 26 คน จํานวนวัน 260 
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วันๆ ละ 7.82 บาท/คน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 66 
ลําดับที่ 4 จํานวน 52,864.-บาท (กองการศึกษา)          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
สูงเนิน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน 
คาบริการคาภาษีในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน       
(กองการศึกษา)       

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสูงเนิน รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน 
เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของเทศบาลตําบล
สูงเนิน (กองการศึกษา)       

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลสูงเนิน หมายเลข 0-4441-9869 รวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องเชา
เลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
ในกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองการศึกษา)       
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติด
ตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตการ์ด 
และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  
(กองการศึกษา)       

งบเงินอุดหนุน รวม 5,476,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,476,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาล

จํานวน 5,476,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล รวมถึงรายจาย
ที่ตองชําระพรอม กับคาวัสดุ เชน คาขนสง เปนตน 
ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่
จัดเปน วัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 อาทิ เชน วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ 
ใหตามจํานวนเด็กนักเรียน  จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน
วัน 200 วัน อัตรา วันละ 21 บาทตอคน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 65 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)       
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติโดยมีคาใชจายประกอบดวย คารับรอง คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36 ลําดับที่ 9  
(กองการศึกษา)       
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,796,520 บาท

งบบุคลากร รวม 3,404,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,404,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,878,080 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 7 อัตรา ดังนี้       
 1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา       
 2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
 3. หัวหนาฝ่ายบริการงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
 4. พยาบาลวิชาชีพ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 5. นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 6. เจาพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
 7. เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542     
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 
2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 85,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ จํานวน 67,200.-บาท 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติ
งานดานสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวนอัตรา
ตามแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แก
ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 
จํานวน 18,000.-บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
            

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 107/213



เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 314,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)  
     

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตรา
จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือ สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบาพรอมอุปกรณ์ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 76  ลําดับที่ 2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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ค่าวัสดุ รวม 96,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย 
ลอ ถังน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ 
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ ชุดเครื่องมือผาตัดที่วางกรวยแกว กระบอกตวง 
เบาหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอนฟัน 
เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่งเครื่องมือวิทยา
ศาสตร์ สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ํายาตาง ๆ เลือด สายยาง 
ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง 
จุกตาง ๆ สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ 
(Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,Lan 
Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
หมายเลข 0-4441-9077 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน 
การเชาเครื่องเชาเลขหมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทร       
ศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลําดับที่ 
6 หนาที่ 4 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หนา 115 ลําดับที่ 30 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอม
พิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลําดับที่ 62 หนา 27 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 115 
ลําดับที่ 32 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 120/213



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 3,772,840 บาท

งบบุคลากร รวม 3,491,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,491,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,581,560 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 6 อัตรา ดังนี้       
 1. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับกลาง) จํานวน 1 อัตรา       
 2. หัวหนาฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิ
การสังคม ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
 3. หัวหนาฝ่ายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
 4. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 6. นักสังคมสงเคราะห์ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 7. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  
(กองสวัสดิการสังคม)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 121/213



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)       
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 303,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําตามบัญชีเงินเดือน (แนบทายประกาศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจาง
และการใหลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
คาจาง (ฉบับที่ 4) )จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(กองสวัสดิการสังคม)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 412,680 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  
(กองสวัสดิการสังคม)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)       

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ(กองสวัสดิการสังคม)  
     
      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 124/213



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)       
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองสวัสดิการสังคม)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองสวัสดิการสังคม)       
       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)       
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์       
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอน
เดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองสวัสดิการสังคม)    
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป 
เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกันสี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
(กองสวัสดิการสังคม)       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ 
(Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,Lan 
Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสํานักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาบริการคาภาษีในกิจการของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน  (กองสวัสดิการสังคม)       

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์ ของกองสวัสดิการสังคม 
หมายเลข 0-4441-9185 รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมา
ซึ่งบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ เชน การเชาเครื่องเชาเลขหมายโทรศัพท์ 
คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล
ตําบลสูงเนินบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการของ
เทศบาลตําบลสูงเนิน (กองสวัสดิการสังคม)       

งบลงทุน รวม 111,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ
เปนเกาอี้สํานักงานแบบมีลอเลื่อน เบาะรองนั่งหุม
หนังสีดําสามารถปรับระดับความสูง - ต่ําได จํานวน         
2 ตัว ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 116 ลําดับที่ 34  
(กองสวัสดิการสังคม)       
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เกาอี้บุนวม จํานวน 7,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม ขาเกาอี้ทําจากเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม ขนาด3/4x3/4 นิ้ว ปลายขามียางรอง ที่นั่ง
ทําดวยฟองน้ํา หนา 2 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 44x50x90 ซม. 
จํานวน 12 ตัว ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฎใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 116 ลําดับที่ 35 
(กองสวัสดิการสังคม)       

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 
บีทียู

จํานวน 59,200 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง  
โดยมีคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 หนา 23 และ 80-81 เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 117 ลําดับที่ 37 
(กองสวัสดิการสังคม)       

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิด
บิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จํานวน 2 ตู ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยมีคุณสมบัติ ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
หนา 26 และ 83 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปก
ครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 116  ลําดับที่ 36 (กองสวัสดิการสังคม)       
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์พื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564  ลําดับที่ 12 หนา 8 เปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 117 
ลําดับที่ 38  (กองสวัสดิการสังคม)       

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  
จํานวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์        
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลําดับที่ 62 หนาที่ 27 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 117-118 ลําดับที่ 41 (กองสวัสดิการสังคม)       
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนัง
สือสําหรับผูเขาฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคา
อาหาร  คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาที่ 79 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการฝึกอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสโดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขาฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ ฯลฯ  เปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 80 ลําดับที่ 6  
(กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม 
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเชาที่พัก 
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯลฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 78 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรี
และสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม 
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร 
คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขาฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 
คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาของ
สมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พักคายานพาหนะ คาใช
จายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ เปนไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 79 ลําดับที่ 4  
(กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลสูงเนิน โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือ
สําหรับผูเขาฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรมคากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาของสมนาคุณในการดูงาน คาเชาที่พัก
คายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ ฯลฯ เปนไป ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการ
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 80 ลําดับที่ 8 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการอบรมใหความรูการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมให
ความรูการป้องกันและแกไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัวโดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตรคาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขา
ฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร 
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาของสมนาคุณในการ
ดูงาน คาเชาที่พักคายานพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาที่ 80 ลําดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)       
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนินและการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสูงเนิน 
ในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าไฟทางสาธารณะฯลฯ 
อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคสีคิ้วในการขยายเขตประปา ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 
24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 32 ลําดับที่ 13 (กองชาง)       
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งานสวนสาธารณะ รวม 1,960,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:29 หนา : 142/213



งบลงทุน รวม 1,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,600,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

รถฟาร์มแทรกเตอร์ จํานวน 1,600,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม
นอยกวา 50 แรงมา ขับเคลื่อน 4 ลอ ติดตั้งชุดใบมีดดัน 
ดินหนาและเครื่องตัดหญาไหลทางขนาดหนากวางไม
นอยกวา 1.05 เมตร ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไมปรากฏ 
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน  1 ตัว เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หนาที่ 13 ลําดับที่ 3 (กองชาง)     
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 7,982,960 บาท
งบบุคลากร รวม 3,660,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,660,960 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,874,960 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 786,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ดังนี้       
  -  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 23 อัตรา  
เปนเงิน 288,000 บาท     
  -  เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะ
เปนการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ จํานวน 24  อัตรา เปนเงิน 
498,000 บาท (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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งบดําเนินงาน รวม 4,122,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,730,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใชจายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอ
สื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่ง
ที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
หนาที่  81  ลําดับที่ 1 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 800,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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ค่าวัสดุ รวม 1,260,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ เชน หมอ 
กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา 
จานรอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไมกวาด 
เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถวยชาม ชอนสอม 
กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด
เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หมอไฟฟ้า หมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติก
น้ําแข็ง ถังแกส เตา ผาหม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจํา
ปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม 
บํารุง รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้งอาทิ ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม 
อางลางมือ ราวพาดผา ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อค 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 
ทอน้ําและอุปกรณ์ประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย 
ลอ ถังน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 850,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุ
คงทน รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องแบบ เสื้อ กาง
เกงผา เครื่องหมายยศ และสังกัดถุงเทา รองเทา เข็มขัด 
หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 132,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษีในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจรรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ 
คาภาษีในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการายป ตอสัญญาณจีพีเอสรถบรรทุก
ขยะแบบอัดทาย 10 ลอ ทะเบียน 84-7841 นครราชสีมา 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์โดยเปนราย
จายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)   
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งมิใชเปนการ
ซอมแซม ตามปกติ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)       
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองชาง)       
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเสริม
สรางความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา
คุณวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 102 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการพัฒนาองค์กรชุมชน จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
องค์กรชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาใช
จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน
และและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสารคาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณ
ในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาเชาที่พักคายานพาหนะ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ 
สามารถถัวจายไดทุกราย การเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ การเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที1่02 -103 
ลําดับที่ 2  (กองสวัสดิการสังคม)       
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ ไดแก อบรมการพัฒนาศักยภาพการ
ทอผาและการขึ้นเครือผาเงี่ยงนางดําปงบประมาณ 2566 
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรมคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศ
นียบัตร คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู
เขารับการฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนา
คุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนา
คุณวิทยากร คาอาหารคาเชาที่พัก  คายานพาหนะ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ 
สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขาอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 83-84 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)      

จัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผน
ชุมชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาถายเอกสาร 
คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใชจายอื่นที่
จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุก
รายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและ
ตําบล พ.ศ. 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 103 ลําดับที่ 3 
(กองสวัสดิการสังคม)      
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ป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกัน
แกไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลโดยมีคา
ใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตก
แตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปดคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาใชจายอื่นที่จํา
เปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจาย
ไดทุกรายการ เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หนา 77ลําดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 596,320 บาท

งบบุคลากร รวม 487,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 487,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 367,320 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก 
ขาราชการ/ พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้      
 1. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542      
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558      
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ ว 293  ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559      
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
 (กองการศึกษา)      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง        
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพของเทศบาลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่  6 สิงหาคม 
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตราตามแผน
ที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว12 เดือน 
(กองการศึกษา)      
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งบดําเนินงาน รวม 79,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)      
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองการศึกษา)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองการศึกษา)      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)      
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โครงการแขงขันกีฬาชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขันคาอุปกรณ์กีฬา 
คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนามคาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทํา
ป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะ
การแขงขัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัล คาใชจายอื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด – ปดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวนกีฬาสาธิต คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง 
คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงานรวม
คาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง 
จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา 
โทรศัพท์ รวมถึงคาติดตั้ง คาอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของคา
เชาและคาบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ สามารถ
ถัวจายไดทุกราย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 73 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษา)      
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โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬากีฬา    
ฟุตบอล 7 คน คาใชจายประกอบดวย คารับรอง คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่คาใชจายในการประกวดหรือแขงขันคาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คาอุปกรณ์กีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  คาเกียรติบัตร โลรางวัล เงินรางวัลหรือของ
รางวัลสําหรับผูชนะการแขงขัน คาใชจายในพิธี เปด-ปดการแขง
ขัน คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ คาติดตั้งหรือรื้อถอน คารักษาความ
ปลอดภัยคาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาและบริการรถสุขา คาใช
จายในการเชาสถานที่ คาเชาอุปกรณ์ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ 
ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวเฉลี่ยจายได
ทุกรายการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ.2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 74  
ลําดับที่ 8  (กองการศึกษา)      
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมตีปงปอง ลูกแชร์บอล 
ไมแบดมินตัน ลูกแบต มินตัน ไมเทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดดดาบสองมือ ตะกรอ ตะกราหวายแชร์บอล ตาขาย
กีฬา เชน ตาขาย ตะกรอ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุม
น้ําหนักเสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายวอลเลย์บอล หวงบาส
เก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ ละคร ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปก
ครองสวนทองถิ่น  (กองการศึกษา)      

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 
นิ้ว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 
จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หนาที่ 6 ลําดับที่ 8 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ..ศ.2566-2570)
หนาที่ 121 ลําดับที่ 50 (กองการศึกษา)      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 166/213



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 917,100 บาท
งบบุคลากร รวม 309,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 309,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 189,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้      
 1. เจาพนักงานศูนย์เยาวชน (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542      
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558      
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559      
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองการศึกษา)      

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)      

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองการศึกษา)      
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองการศึกษา)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
(กองการศึกษา)      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองการศึกษา)      

โครงการจัดงานประเพณีกินเขาค่ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
กินเขาค่ําโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา 
คารับรอง คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มคาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการคามหรสพ การแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามรถถัวเฉลี่ยจายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่  70 ลําดับที่ 3 
(กองการศึกษา)      
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา  
คารับรอง คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มคาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการคามหรสพ การแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามรถถัวเฉลี่ยจายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 70  
ลําดับที่ 2 (กองการศึกษา)      

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา  
คารับรอง คาอาหารอาหารวาง และเครื่องดื่มคาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมา
จัดนิทรรศการคามหรสพ การแสดง คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 69 
ลําดับที่ 1 (กองการศึกษา)      
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โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ทานทาวสุรนารี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันฉลอง
ชัยชนะทานทาวสุรนารีโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มคาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการคามหรสพ การแสดงคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามรถถัวเฉลี่ยจายได เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 71
ลําดับที่ 4 (กองการศึกษา)      

ถนนสายวัฒนธรรมสูงเนิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรม
สูงเนินโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทางศาสนา  คารับรอง 
คาอาหาร อาหารวาง  และเครื่องดื่มคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ 
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง เหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง คาใชจายและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายได 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 72 
ลําดับที่ 6 (กองการศึกษา)      
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วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่มคาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการคามหรสพ การแสดง คาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน และเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามรถถัวเฉลี่ยจายได เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขง
ขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 72 ลําดับที่ 5 
(กองการศึกษา)      
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สงเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนย์เยาวชนเทศบาลตําบลสูงเนิน โดยมีคาใชจาย ประกอบ
ดวยคารับรอง คาอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน คาที่พัก คายาน
พาหนะ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขันคาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง 
และคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์คาจางเหมาถาย
เอกสาร คาพิมพ์ สิ่งพิมพ์คาเชาอุปกรณ์ตางๆ คากระเปา 
คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวเฉลี่ยจายไดทุกรายการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคา
ใชจายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น       
พ.ศ. 2564  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรม
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่นพ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 75  ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา)      
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งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงพกพาอเนกประสงค์ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาชุดเครื่องเสียงพกพาอเนกประสงค์     
จํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวย ตูลําโพง rihv,w,F MODEL 
HOTROCK D058 แบบ 12 นิ้ว 2 ทาง รองรับระบบสัญญาณ 
Bluetooth เลนเพลงจากโทรศัพท์มือถือแบบไรสาย ขนาด 
1,200 วัตต์ ไมโครโฟน 2 ตัว มีระบบเสียง echo สามารถแตง
เสียงใหใชพรอมกันได สามารถเลน USB MP3 SD CARD /
 WMA / FM Player มีแบตเตอรี่ในตัว/ตอแบตเตอรี่จากภาย
นอกได ขาตั้งลําโพง 1 อัน ปรับสูงต่ําได ขาตั้งกางไดพับเก็บ
ได มีชองรองรับ ไมโครโฟนแบบสาย 1 ชองไลน์อิน 1 ชุด /
AUX สามารถ mic priority เสียงดนตรีหรือลดเสียงดนตรี
เมื่อมีการใชไมโครโฟน มีปุ่มปรับระดับเสียงทุม เสียงแหลม 
มีอิควอไลเซอร์ 2 แบนด์ มีชองตอแบตเตอรี่โดยตรงมาให 
1 ชุด สามารถใชไฟรถ 12 โวลต์ไดโดยตรงมีชองตอสายไฟ
เอซี 220 โวลต์ อะแดปเตอร์ มีขนาด 37x34x55 เซนติเมตร
น้ําหนัก 5 กิโลกรัม พรอมอุปกรณ์เสริม สายไฟเอซี/อะแดป
เตอร์ 1 สาย รีโมทคอนโทรล 1 เครื่อง ที่แขวนไมโครโฟน 
2 ชุด และคูมือการใชงาน ราคาตามทองถิ่น เนื่องจากไม
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เปนไปตามแผนพัฒนา       
ทองถิ่น (พ..ศ.2566-2570) หนาที่ 120 ลําดับที่ 49 
(กองการศึกษา)      
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,343,917 บาท

งบบุคลากร รวม 3,155,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,155,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,745,120 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
กองชาง จํานวน 7 อัตรา ดังนี้       
 1. ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
จํานวน 1 อัตรา       
 2. หัวหนาฝ่ายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง 
ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา       
 3. หัวหนาฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
จํานวน 1 อัตรา       
 4. วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา     
 5. ชางผังเมือง (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
 6. นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
 7. นายชางไฟฟ้า (ปง./ชง) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542     
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองชาง)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
และประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ (กองชาง)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนงบริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 จํานวน
อัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป 
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       
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งบดําเนินงาน รวม 1,100,697 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลมีสิทธิเบิกคา
เชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (กองชาง)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
/พนักงาน/ลูกจางประจําที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองชาง)       
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองชาง)       
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน 
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน (กองชาง)       

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ในการฝึกอบรมใหแก
พนักงานและลูกจางที่มีคําสั่งใหไปราชการทั้งในและตาง
ประเทศฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองชาง)       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองชาง)       
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ค่าวัสดุ รวม 930,697 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิหนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บ กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรมายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พีวีซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้
ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงานฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 182/213



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 275,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์       
สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
ไมโครโฟนหัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรง
ดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ 
เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัด
รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้าหลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอน
เดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 183/213



วัสดุกอสราง จํานวน 338,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม 
บํารุง รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติดตั้งอาทิ ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง 
จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ 
เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถสวม 
อางลางมือ ราวพาดผา ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อค 
กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 
ทอน้ําและอุปกรณ์ประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 184/213



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง 
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
อาทิ ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน 
คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย 
สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช 
พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย 
ลอ ถังน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก
มองขางรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์
กรปกครองสวนทองถิ่น  (กองชาง)       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 175,697 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ แกสหุงตม 
น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซินน้ํามัน
เตาน้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส ฯลฯ เปนไปตามหนัง
สือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท. 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําปในลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูป
โภค หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 185/213



วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน 
คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เคียว 
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง 
ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยา
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ 
วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เชน ใบมีด 
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ 
ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองชาง)       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลง 
ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติกลองและระวิงใสฟล์มภาพยนตร์เครื่องกรอเทป 
เลนส์ซูม กระเปาใสกลองถายรูป พูกันสี กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนต์,วิดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดํา
ที่ไดจากการลาง อัด ขยายภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 186/213



วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุ
คงทน รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ เครื่องแบบ เสื้อ กาง
เกงผา เครื่องหมายยศ และสังกัดถุงเทา รองเทา เข็มขัด 
หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึกโขน ละคร ฯลฯ  
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 187/213



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน 
แผนหรือจานบันทึกขอมูล อุปกรณ์บันทึกขอมูล (Diskette, 
Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟดเตอร์ 
(Cut sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบอกซ์ 
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน Ethernet Card,Lan 
Card,Anti virus Card,Sound Card เปนตน เครื่องอานและ
บันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (กองชาง)       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงานหรือที่สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการของเทศบาล
ตําบลสูงเนิน (กองชาง)       
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งบลงทุน รวม 87,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก มีหูลิ้นชัก 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 หนา 26 และ 83 จํานวน 1 ตู  เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 118 ลําดับที่ 42 (กองชาง)       
     

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
เปนเครื่องตัดหญาสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไมนอยกวา 
1.4 แรงมาปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
พรอมใบมีด ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
หนา 12,65  จํานวน 2 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 13         
ลําดับที่ 4 (กองชาง)       
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เลื่อยโซยนต์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ เครื่องยนต์ 5.3 แรงมา 
แผนบังคับโซยาว 25 นิ้ว ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2 ซีซี 
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ 3,900 วัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ลูกสูบเดี่ยวขนาดโซ 3/8 นิ้ว ราคาตามทองถิ่น เนื่อง
จากไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 เครื่อง 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 118 ลําดับที่ 43  
(กองชาง)       
      

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 
ขับดวยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไมนอยกวากวา 1,000 วัตต์ ความ
เร็วรอบไมนอยกวา  8,500 รอบตอนาที ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หนา 20 และ 77 จํานวน
1 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 118 ลําดับที่ 45 
(กองชาง)       
     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjete Printer) จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjete Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ลําดับที่ 43 
หนาที่ 20 จํานวน 1 เครื่อง เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)          
หนาที่ 119  ลําดับที่ 46  (กองชาง)       
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งานก่อสร้าง รวม 13,453,205 บาท
งบบุคลากร รวม 1,841,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,841,040 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,679,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองชาง)       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 ลงวันที่  6 สิงหาคม
2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จํานวนอัตรา        
ตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 
2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน ดังนี้       
  - เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 10 อัตรา  เปน
เงิน 144,000 บาท     
  - เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ  จํานวน 1  อัตรา  เปนเงิน 18,000 บาท  
(กองชาง)       
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองชาง)       
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งบลงทุน รวม 11,587,165 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,587,165 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

กอสรางซุมประตูชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน 14 ชุมชน จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางซุม
ประตูแบบโครงสรางเหล็กภายในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 29/2564 พรอมป้าย
โครงการ  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หนาที่ 56 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)       

กอสรางเสาธงชาติ บริเวณหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกอสรางเสาธง
ชาติบริเวณหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลสูงเนิน เสาธง
ชาติ ขนาดความสูงไมนอยกวา 12 เมตร ฐานเสาธงคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 4x4 เมตร จํานวน 1 แหง ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 44/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  หนาที่  53 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัดเทศบาล)    
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล 14 ดานซายทาง (ชวงจากทาง
แยกถนนเทศบาล 10 ไปทางทิศตะวันออก)

จํานวน 611,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 14 ดาน
ซายทาง (ชวงจากทางแยกถนนเทศบาล 10 ไปทางทิศตะวัน
ออก) ความกวาง 2.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 
550 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,100 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 08/2565 
พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 3-4 ลําดับที่ 2 (กองชาง)      

กอสรางขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล 2 (ชวง จากทางแยกถนน 
เทศบาล 2 ซอย 4  หนาวัดตะคองหลง  ทางทิศตะวันตก)

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 2 (ชวงจาก
ทางแยกถนนเทศบาล 2 ซอย 4 หนาวัดตะคองหลงทางทิศตะวัน
ตก) ความกวาง 1.80 – 4.50 ความยาว 83 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 265 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
สูงเนิน เลขที่ 09/2565 พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 4 ลําดับที่ 3 
(กองชาง)      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 195/213



กอสรางขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาล 7 ชวง
แยกถนน มิตรสัมพันธ์ถึงแยกทาง ไปศูนย์วัฒนธรรมอําเภอ สูงเนิน 
ชุมชนบูรพา  สามัคคี

จํานวน 142,614 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 2.20 
เมตร ยาว 102 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 337 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 23/2565 
พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 8 ลําดับที่ 13 (กองชาง)       

กอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 (ชวง จากทางแยกถนน
เทศบาล 3 ไปถึงโรงฆาสัตว์)

จํานวน 238,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 1 
(ชวงจากทางแยกถนน เทศบาล 3 ไปถึงโรงฆาสัตว์) 
ความกวาง 2.00 – 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 128 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
450 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ 07/2565 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 3 ลําดับที่ 1 (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 196/213



กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ 6/14 ชุมชนญาติ
เจริญ กม.2

จํานวน 165,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 300 ตารางเมตรไหลทางหินคลุก ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 41/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 60-61 ลําดับที่ 8 (กองชาง)       

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะแยกถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางไปศูนย์กําจัดขยะแบบครบวงจร เทศบาลตําบลสูงเนิน 
ชุมชนเบญจมิตร

จํานวน 328,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 43/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 61ลําดับที่ 10 (กองชาง)      

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะแยกถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางรถไฟเล็กชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา

จํานวน 221,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 42/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 61 ลําดับที่ 9 (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 197/213



กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะแยกถนนเทศบาล 
ซอยแยกถนนเทศบาล 9 ชุมชนบานเหลาพัฒนา

จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร หนา0.15เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 360 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุก 
ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 40/2564 พรอมป้าย
โครงการ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 60 
ลําดับที่ 7 (กองชาง)       

กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 8   ชุมชนญาติเจริญ กม.2

จํานวน 486,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 270 เมตร 
และรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 0.60 เมตร 
ความยาวรวมไมนอยกวา 130 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
สูงเนิน เลขที่ 39/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 59-60 ลําดับที่ 6 (กองชาง)      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 198/213



กอสรางถนนและวางทอ ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน เทศบาล 9 ซอย 
1/1  ชุมชนบานเหลาพัฒนา

จํานวน 659,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถนนและวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 9 ซอย 1/1 ชุมชนบานเหลาพัฒนา ผิวจราจร 
ค.ส.ล. ความกวาง 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
ความยาว 100  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 491 ตารางเมตร และกอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พรอมบอพักน้ําความ
ยาวรวมไมนอยกวา 100 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 21/2565 พรอมป้ายโครงการ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/        
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
หนาที่ 7-8 ลําดับที่ 11 (กองชาง)       

กอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 16 ซอย
มิตรสัมพันธ์ 2/1-4 ชุมชนมิตรภาพรวมใจ

จํานวน 206,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต    
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกวาง 3.50-5.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์
คอนกรีตไมนอยกวา 637.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 38/2563 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 59 ลําดับที่ 5 (กองชาง)      

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 199/213



กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11  ซอย 2 ชุมชน
บูรพา สามัคคี

จํานวน 166,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11 ซอย 2 ชุมชนบูรพาสามัคคี ขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตรพรอมบอพักน้ําความยาวรวมไม
นอยกวา 58 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน 
เลขที่ 11/2565 พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 5  
ลําดับที่ 5 (กองชาง)      

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17  ซอย 1(บาง
สวน) และ  ซอย 1/1 ชุมชนสุขาวดี

จํานวน 377,600 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 17 ซอย 1(บางสวน) และ ซอย 1/1 ชุมชน
สุขาวดี ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.40 เมตร พรอมบอ        
พักน้ํา ความยาวรวมไมนอยกวา 132 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสูงเนินเลขที่ 15/2565 พรอมป้าย
โครงการเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496          
และเปนไปตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปน
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 6 ลําดับที่ 8 (กองชาง)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 200/213



กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9  (สี่แยกศาลากลาง
บานถึง ทางแยกถนนยุทธ ศาสตร์) ชุมชนบานเหลา พัฒนา

จํานวน 2,584,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 9 (สี่แยกศาลากลางบานถึงทางแยกถนนยุทธศาสตร์) 
ชุมชนบานเหลาพัฒนา ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
พรอมบอ พักน้ํา ความยาวรวมไมนอยกวา 630 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 20/2565 พรอมป้ายโครงการ
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 7 ลําดับที่ 10
(กองชาง)       

กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนมิตรสัมพันธ์  3 (เชื่อมจาก
ถนนมิตร สัมพันธ์ของเดิม)

จํานวน 231,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนมิตร
สัมพันธ์ 3(เชื่อมจากถนนมิตรสัมพันธ์ของเดิม) ขนาดเสน
ผานศูนย์กลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ํา ความยาวรวม
ไมนอยกวา 86 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน        
เลขที่ 18/2565 พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 6-7  
ลําดับที่ 9 (กองชาง)       
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กอสรางวางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนสุขาวดี 2  ชุมชนสุขาวดี จํานวน 832,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาวดี 2
ชุมชนสุขาวดี ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 เมตร พรอมบอพัก
น้ํา ความยาวรวมไมนอยกวา 194 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลสูงเนินเลขที่ 14/2565 พรอมป้ายโครงการเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และเปนไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 
(กองชาง)   

กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 11  ซอย 3 ชุมชน
บูรพาสามัคคี

จํานวน 359,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11 ซอย 3 ชุมชนบูรพาสามัคคี ขนาดเสนผาน
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พรอมบอพักน้ําความยาวรวมไม
นอยกวา 125 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน         
เลขที่ 12/2565 พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 5 ลําดับที่ 6
(กองชาง)       
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กอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 11  ชุมชนบูรพา
สามัคคี

จํานวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน
เทศบาล 11 ชุมชนบูรพา ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พรอมบอพักน้ําความยาวรวมไมนอยกวา 418 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 10/2565 
พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 4-5 ลําดับที่ 4 (กองชาง)    

กอสรางวางทอระบายน้ํา ถนนแสงไทย ซอย 2 คุมนครไทยไปทาง
ถนน มิตรสัมพันธ์ 9 ชุมชน แสงไทย-ประปาพัฒนา

จํานวน 942,100 บาท

- เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเสน
ผาศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 308 ทอน และกอสรางบอพัก 
ค.ส.ล. จํานวน 34 บอ ความยาวรวมไมนอยกวา 342 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 22/2565 พรอม
ป้ายโครงการเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) หนาที่ 8 ลําดับที่ 12 (กองชาง)
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ปรับปรุงจุดกลับรถและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ มุมหนาตลาดเชา  
เทศบาลตําบลสูงเนิน ชุมชนบูรพาสามัคคี

จํานวน 200,851 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงจุดกลับรถโดยขยายผิวจราจรขนาดพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 351 ตารางเมตร ความยาวรวมไม
นอยกวา 37 เมตร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน์  ตามแบบเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 24/2565 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และเปนไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนาที่ 9 ลําดับที่ 14 
(กองชาง)       

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชน ภายในเขตเทศบาลตําบลสูงเนิน 
(สําหรับชุมชนที่มีศาลาประชาคม)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมของชุมชนภายในเขตเทศบาลตําบลสูงเนินตาม
แบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 30/2564 พรอมป้ายโครงการ  
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 56
ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)       

ปรับปรุงหองจําหนายผลิตภัณฑ์ผาเงี่ยงนางดําเทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงหอง
จําหนายผลิตภัณฑ์อาคารจําหนายผลิตภัณฑ์ผาเงี่ยงนางดํา
เทศบาลตําบลสูงเนิน ไดแก ปรับปรุงตอเติมอาคาร คสล. 
ขนาด 5.40x12.00  เมตร บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
สูงเนิน ตามแบบเทศบาลตําบลสูงเนิน เลขที่ 26/2564 พรอม
ป้ายโครงการเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 84 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 204/213



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 477,620 บาท

งบบุคลากร รวม 427,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 307,620 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลสูงเนิน 
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้       
 1. เจาพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา     
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558       
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293  ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2559       
- เปนไปตามอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาลลูกจางและพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2557 จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
(กองสวัสดิการสังคม)       

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง         
ของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 
ลงวันที่  6 สิงหาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนัก
งานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 
จํานวนอัตราตามแผนที่ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป
(ปงบประมาณ 2564-2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)       

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:08:30 หนา : 206/213



งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตาง ๆ 
ในการฝึกอบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาเชาที่พัก คายานพาหนะคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนาที่ 85-86 
ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)       
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่ฝึกอบรมคาใชจายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
คาเชาที่พัก คายานพาหนะคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกราย
การ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)หนาที่ 86 ลําดับที่ 2 
(กองสวัสดิการสังคม)       
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 830,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตาง ๆ ไดแก 
คาถายเอกสาร คาเย็บหรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน คาโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธ์ รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
คาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ คาธรรม
เนียมตางๆ คาเบี้ยประกันคาจางเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 
คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาจางที่ปรึกษา คาใชจายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการทําความ
สะอาดคาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะ
เปนสิ่งกอสรางคาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ คาติดตั้งประปา
เพื่อใชในราชการ คาติดตั้งโทรศัพท์คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดิน
และสิ่งกอสราง) ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณราย
จายประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระ
ทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที1่0 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยวัสดุ
และคาสาธารณูปโภคหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

อาหารปลอดภัย สะอาด ตลาดสดนาซื้อ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมใหความรูแกผูประกอบ
การและคาใชจายในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ในตลาดสด รวมทั้งการตรวจประเมินสถานที่จําหนาย
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ คาใบประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร 
คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คากระเปา
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณ
วิทยากร คาจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 
น้ํายาตรวจสอบหาเชื้อโรคปนเปื้อนภาชนะหรือสิ่ง
สัมผัสกับอาหาร คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง      
กับโครงการ ฯลฯ สามารถถัวจายไดทุกรายการเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 88 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง รักษาทรัพย์สิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระพรอม
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้งอาทิ 
ไมตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
สวาน โถสวม อางลางมือราวพาดผา ทราย อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อค กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว 
ทอน้ําและอุปกรณ์ประปาทอตางๆ ทอน้ําบาดาลฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าตลาดสดเชา– เย็น รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี
ในกิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเชา– เย็น รวมถึงคา
ใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีใน
กิจการของเทศบาลตําบลสูงเนิน 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 525,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าโรงฆาสัตว์ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการ
ของเทศบาลตําบลสูงเนิน      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาน้ําประปาโรงฆาสัตว์ รวมถึงคาใชจาย
ที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีในกิจการ
ของเทศบาลตําบลสูงเนิน      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงอาคารภายในโรงฆาสัตว์เกา เทศบาลตําบลสูงเนิน จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารภายในโรงฆาสัตว์เกาเทศบาล
ตําบลสูงเนิน เลขที่ 31/2564 พรอมป้ายโครงการเปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 63 ลําดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)      
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 6,657,071

คาชําระดอกเบี้ย 221,812

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

576,070

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,700,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 40,000

เงินสํารองจาย 30,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,740,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

140,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

311,520

เงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

88,231

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 6,657,071

คาชําระดอกเบี้ย 221,812

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

576,070

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 12,700,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,700,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 40,000

เงินสํารองจาย 30,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

1,740,000

เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ช.ค.บ.)

140,000

เงินบําเหน็จลูกจาง
ประจํา

311,520

เงินคาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

88,231
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

400,000

จัดการจราจร 30,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

400,000

จัดการจราจร 30,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน

10,000

เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจาง

10,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

756,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

240,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

240,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

216,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,620,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

10,727,820 697,200 1,930,740 2,878,080 2,581,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

218,400 85,200 67,200

เงินประจําตําแหนง 410,400 78,000 103,200 103,200

คาจางลูกจางประจํา 275,760 303,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 2,782,560 1,217,520 324,000 314,040 412,680 3,198,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

153,900 72,000 36,000 24,000 24,000 822,000

เงินวิทยฐานะ 21,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

62,000 10,000

คาเบี้ยประชุม 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาเชาบาน 89,400 2,000 11,000 20,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

556,920 2,745,120 307,620 22,425,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

67,200 438,000

เงินประจําตําแหนง 103,200 798,000

คาจางลูกจางประจํา 578,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 1,895,040 108,000 10,468,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

24,000 186,000 12,000 1,353,900

เงินวิทยฐานะ 21,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

72,000

คาเบี้ยประชุม 15,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

25,000

คาเชาบาน 23,000 20,000 185,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูบริหารทองถิ่น

500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

54,000 2,000 3,000 1,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 15,000

คาจางสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ
สาธารณะ

20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตาง ๆ

800,000 410,000 15,000 100,000 15,000 2,000,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

38,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

แกปัญหาสังคมและ
ความ ยากจน ดวยการ
จางนักเรียน/ นักศึกษา 
ทํางานพิเศษใน ชวงปด
ภาคการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

1,000 10,000 81,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผูไดรับบํานาญ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 15,000

คาจางสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ
สาธารณะ

20,000

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการตาง ๆ

25,000 85,000 400,000 3,850,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

38,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

แกปัญหาสังคมและ
ความ ยากจน ดวยการ
จางนักเรียน/ นักศึกษา 
ทํางานพิเศษใน ชวงปด
ภาคการศึกษา

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 15,000 15,000 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

30,000 5,000 10,000 5,000 5,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

10,000

จัดงานพระราชพิธีเนื่อง
ในวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000

จัดทํา ทบทวน เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง แกไข 
เแผนพัฒนาทองถิ่น

30,000

จัดทําแผนการดําเนิน
งาน

10,000

จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

17,000

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพบุคลากร 
เทศบาลตําบลสูงเนิน

400,000

เทศบาลพบประชาชน 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาชดใชคาเสียหายหรือ
คาสินไหมทดแทน

5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 10,000 110,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 10,000 75,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น

10,000

จัดงานพระราชพิธีเนื่อง
ในวันสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

100,000

จัดทํา ทบทวน เพิ่มเติม  
เปลี่ยนแปลง แกไข 
เแผนพัฒนาทองถิ่น

30,000

จัดทําแผนการดําเนิน
งาน

10,000

จัดทํารายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

17,000

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพบุคลากร 
เทศบาลตําบลสูงเนิน

400,000

เทศบาลพบประชาชน 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

วันเทศบาล 10,000

อบรมเผยแพรความรู
ทางกฎหมายแก
ประชาชน

40,000

อบรมเผยแพรความรู
ทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหนวยงาน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 90,000 50,000 20,000 20,000 25,000 800,000

คาใชจายในการเดืนทาง
ไปราชการ

5,000

ชวยเหลือประชาชน  
เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู  
หลังเกิดสาธารณภัย

20,000

ฝึกซอมรองรับอุบัติภัย
ทาง ถนนรวมกับสวน
ราชการ และเอกชน

10,000

ฝึกอบรมการป้องกัน
อัคคี ภัยเบื้องตนใหผูนํา
ชุมชน  14 ชุมชน

20,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลสูง
เนิน

20,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 11/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

วันเทศบาล 10,000

อบรมเผยแพรความรู
ทางกฎหมายแก
ประชาชน

40,000

อบรมเผยแพรความรู
ทางกฎหมายเพื่อ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหนวยงาน

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 35,000 1,090,000

คาใชจายในการเดืนทาง
ไปราชการ

5,000

ชวยเหลือประชาชน  
เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟู  
หลังเกิดสาธารณภัย

20,000

ฝึกซอมรองรับอุบัติภัย
ทาง ถนนรวมกับสวน
ราชการ และเอกชน

10,000

ฝึกอบรมการป้องกัน
อัคคี ภัยเบื้องตนใหผูนํา
ชุมชน  14 ชุมชน

20,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําเทศบาลตําบลสูง
เนิน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย
เบื้องตนใหกับผูปกครอง
และซอมอพยพหนีไฟ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000

สํารวจและติดตั้งถังดับ 
เพลิงใหแกวัดในเขต 
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

350,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถาน ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาล
ตําบลสูงเนิน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลสูง
เนิน

29,380
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย
เบื้องตนใหกับผูปกครอง
และซอมอพยพหนีไฟ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

30,000

สํารวจและติดตั้งถังดับ 
เพลิงใหแกวัดในเขต 
เทศบาล

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

350,000

โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถาน ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาล
ตําบลสูงเนิน

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เทศบาลตําบลสูง
เนิน

29,380
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

44,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับจายเป็น
อาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลสูงเนิน

133,770

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

110,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรีใน
ชุมชน

40,000

โครงการฝึกอาชีพผูสูง
อายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาส

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว

20,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 15/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับจายเป็นคา
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

44,200

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษาสําหรับจายเป็น
อาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตําบลสูงเนิน

133,770

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

110,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสตรีใน
ชุมชน

40,000

โครงการฝึกอาชีพผูสูง
อายุ ผูพิการ และผูดอย
โอกาส

30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

50,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุเทศบาลตําบลสูง
เนิน

60,000

โครงการอบรมใหความ
รูการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความ 
ปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนาองค์กร
ชุมชน

1,000,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

จัดทําแผนชุมชน 10,000

ป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติด ตามนโยบาย
รัฐบาล

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการโรงเรียนผูสูง
อายุเทศบาลตําบลสูง
เนิน

60,000

โครงการอบรมใหความ
รูการป้องกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว

20,000

โครงการสงเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความ 
ปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน

20,000

โครงการพัฒนาองค์กร
ชุมชน

1,000,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

50,000

จัดทําแผนชุมชน 10,000

ป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติด ตามนโยบาย
รัฐบาล

20,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชน

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

โครงการจัดงาน
ประเพณีกินเขาค่ํา

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงานวัน
ฉลองชัยชนะ ทานทาวสุ
รนารี

ถนนสายวัฒนธรรมสูง
เนิน

วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

สงเสริมกิจกรรมศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
สูงเนิน

โครงการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน

30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีกินเขาค่ํา

20,000 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

400,000 400,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

30,000 30,000

โครงการจัดงานวัน
ฉลองชัยชนะ ทานทาวสุ
รนารี

10,000 10,000

ถนนสายวัฒนธรรมสูง
เนิน

50,000 50,000

วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000 10,000

สงเสริมกิจกรรมศูนย์
เยาวชนเทศบาลตําบล
สูงเนิน

30,000 30,000

โครงการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)

อาหารปลอดภัย สะอาด 
ตลาดสดนาซื้อ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 180,000 10,000 40,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,000 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 2,572,864 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 30,000 1,000 300,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 223,000 100,000 10,000 5,000 5,000 850,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 110,000 10,000 20,000 30,000 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสราง 30,000

วัสดุกีฬา
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.-สถ.)

20,000 20,000

อาหารปลอดภัย สะอาด 
ตลาดสดนาซื้อ

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 275,000 291,000

วัสดุงานบานงานครัว 2,642,864

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 391,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 175,697 1,368,697

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 235,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกอสราง 338,000 30,000 398,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000 30,000 10,000 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 100,000 10,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 62,000 10,000 3,000 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

105,000 10,000 20,000 12,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเขาออกงาน

8,000

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 5,900 11,800

โตะ เกาอี้ทํางานระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

20,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวิดีโอ ดิจิตอล
แบบ HD

40,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 10,000 162,000 612,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 28,000 158,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 50,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

147,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของ

12,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ชนิดบันทึกเขาออกงาน

8,000

ตูเหล็กแบบ 2 บาน 17,700

โตะ เกาอี้ทํางานระดับ
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

30,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลําโพงเอนกประสงค์ 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายวิดีโอ ดิจิตอล
แบบ HD

40,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ถังตมน้ําไฟฟ้า ระบบ
ดิจิตอล

12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา     
19 นิ้ว) (งานทะเบียน
สํานักปลัด)

30,000

ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

4,200

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ําไดโว 10,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

13,500

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

19,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ถังตมน้ําไฟฟ้า ระบบ
ดิจิตอล

12,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม
นอยกวา     
19 นิ้ว) (งานทะเบียน
สํานักปลัด)

30,000

ชุดโปรแกรมป้องกัน
ไวรัส

4,200

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ําไดโว 10,000

เครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง

13,500

เครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็ง

19,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
(จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

17,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติ
การ

6,000

เกาอี้บุนวม 7,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนแบบตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 18,000 บี
ทียู

59,200

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,600,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ชุดเครื่องเสียงพกพา
อเนกประสงค์

เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 2 
จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว

ตูเหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก

เครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติ
การ

6,000

เกาอี้บุนวม 7,200

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนแบบตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 18,000 บี
ทียู

59,200

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 
นิ้ว)

22,000

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 1,600,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

ชุดเครื่องเสียงพกพา
อเนกประสงค์

7,500 7,500

เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 2 
จอแสดงภาพไมนอย
กวา 19 นิ้ว

30,000 30,000

ตูเหล็กแบบ 4  ลิ้นชัก 6,900 6,900

เครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง

19,000 19,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซยนต์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjete Printer)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

10,000 100,000

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

กอสรางซุมประตูชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลสูงเนิน 14 ชุมชน

กอสรางเสาธงชาติ 
บริเวณหนาอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลสูง
เนิน

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางขยายผิวจราจร  
ถนนเทศบาล 14 ดาน
ซายทาง (ชวงจากทาง
แยกถนนเทศบาล 10 
ไปทางทิศตะวันออก)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เลื่อยโซยนต์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัดแบบมือ
ถือ

5,500 5,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjete Printer)

6,300 6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

150,000 260,000

คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูก
สรางตาง ๆ

กอสรางซุมประตูชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลสูงเนิน 14 ชุมชน

140,000 140,000

กอสรางเสาธงชาติ 
บริเวณหนาอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลสูง
เนิน

200,000 200,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางขยายผิวจราจร  
ถนนเทศบาล 14 ดาน
ซายทาง (ชวงจากทาง
แยกถนนเทศบาล 10 
ไปทางทิศตะวันออก)

611,000 611,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางขยายผิวจราจร  
ถนนเทศบาล 2 (ชวง 
จากทางแยกถนน 
เทศบาล 2 ซอย 4  หนา
วัดตะคองหลง  ทางทิศ
ตะวันตก)

กอสรางขยายผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
เทศบาล 7 ชวงแยก
ถนน มิตรสัมพันธ์ถึง
แยกทาง ไปศูนย์
วัฒนธรรมอําเภอ สูง
เนิน ชุมชนบูรพา  
สามัคคี

กอสรางขยายผิวจราจร
ถนนเทศบาล 1 (ชวง 
จากทางแยกถนน
เทศบาล 3 ไปถึงโรงฆา
สัตว์)

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตร
สัมพันธ์ 6/14 ชุมชน
ญาติเจริญ กม.2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางขยายผิวจราจร  
ถนนเทศบาล 2 (ชวง 
จากทางแยกถนน 
เทศบาล 2 ซอย 4  หนา
วัดตะคองหลง  ทางทิศ
ตะวันตก)

140,000 140,000

กอสรางขยายผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน 
เทศบาล 7 ชวงแยก
ถนน มิตรสัมพันธ์ถึง
แยกทาง ไปศูนย์
วัฒนธรรมอําเภอ สูง
เนิน ชุมชนบูรพา  
สามัคคี

142,614 142,614

กอสรางขยายผิวจราจร
ถนนเทศบาล 1 (ชวง 
จากทางแยกถนน
เทศบาล 3 ไปถึงโรงฆา
สัตว์)

238,000 238,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตร
สัมพันธ์ 6/14 ชุมชน
ญาติเจริญ กม.2

165,000 165,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 32/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปศูนย์กําจัดขยะแบบ
ครบวงจร เทศบาล
ตําบลสูงเนิน ชุมชน
เบญจมิตร

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางรถไฟเล็กชุมชนแสง
ไทย-ประปาพัฒนา

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
เทศบาล ซอยแยกถนน
เทศบาล 9 ชุมชนบาน
เหลาพัฒนา

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตร
สัมพันธ์ซอย 8   ชุมชน
ญาติเจริญ กม.2

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 33/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปศูนย์กําจัดขยะแบบ
ครบวงจร เทศบาล
ตําบลสูงเนิน ชุมชน
เบญจมิตร

328,000 328,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางรถไฟเล็กชุมชนแสง
ไทย-ประปาพัฒนา

221,000 221,000

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทาง
สาธารณะแยกถนน
เทศบาล ซอยแยกถนน
เทศบาล 9 ชุมชนบาน
เหลาพัฒนา

198,000 198,000

กอสรางถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนมิตร
สัมพันธ์ซอย 8   ชุมชน
ญาติเจริญ กม.2

486,000 486,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 34/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนและวางทอ 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 
เทศบาล 9 ซอย 1/1  
ชุมชนบานเหลาพัฒนา

กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนเทศบาล 
16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 
2/1-4 ชุมชนมิตรภาพ
รวมใจ

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11  ซอย 2 
ชุมชนบูรพา สามัคคี

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 17  ซอย 
1(บางสวน) และ  ซอย 
1/1 ชุมชนสุขาวดี

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 9  (สี่แยก
ศาลากลางบานถึง ทาง
แยกถนนยุทธ ศาสตร์) 
ชุมชนบานเหลา พัฒนา

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 35/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางถนนและวางทอ 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 
เทศบาล 9 ซอย 1/1  
ชุมชนบานเหลาพัฒนา

659,000 659,000

กอสรางปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์
คอนกรีตถนนเทศบาล 
16 ซอยมิตรสัมพันธ์ 
2/1-4 ชุมชนมิตรภาพ
รวมใจ

206,000 206,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 11  ซอย 2 
ชุมชนบูรพา สามัคคี

166,000 166,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 17  ซอย 
1(บางสวน) และ  ซอย 
1/1 ชุมชนสุขาวดี

377,600 377,600

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาล 9  (สี่แยก
ศาลากลางบานถึง ทาง
แยกถนนยุทธ ศาสตร์) 
ชุมชนบานเหลา พัฒนา

2,584,000 2,584,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 36/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนนมิตร
สัมพันธ์  3 (เชื่อมจาก
ถนนมิตร สัมพันธ์ของ
เดิม)

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนนสุขาวดี 
2  ชุมชนสุขาวดี

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
11  ซอย 3 ชุมชนบูรพา
สามัคคี

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 
11  ชุมชนบูรพาสามัคคี

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ถนนแสงไทย ซอย 2 
คุมนครไทยไปทางถนน 
มิตรสัมพันธ์ 9 ชุมชน 
แสงไทย-ประปาพัฒนา

ปรับปรุงจุดกลับรถและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
มุมหนาตลาดเชา  
เทศบาลตําบลสูงเนิน 
ชุมชนบูรพาสามัคคี

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 37/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนนมิตร
สัมพันธ์  3 (เชื่อมจาก
ถนนมิตร สัมพันธ์ของ
เดิม)

231,000 231,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา  ค.ส.ล. ถนนสุขาวดี 
2  ชุมชนสุขาวดี

832,000 832,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 
11  ซอย 3 ชุมชนบูรพา
สามัคคี

359,000 359,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 
11  ชุมชนบูรพาสามัคคี

1,700,000 1,700,000

กอสรางวางทอระบาย
น้ํา ถนนแสงไทย ซอย 2 
คุมนครไทยไปทางถนน 
มิตรสัมพันธ์ 9 ชุมชน 
แสงไทย-ประปาพัฒนา

942,100 942,100

ปรับปรุงจุดกลับรถและ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
มุมหนาตลาดเชา  
เทศบาลตําบลสูงเนิน 
ชุมชนบูรพาสามัคคี

200,851 200,851

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 38/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงศาลาประชาคม
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลตําบลสูงเนิน 
(สําหรับชุมชนที่มีศาลา
ประชาคม)

ปรับปรุงหองจําหนาย
ผลิตภัณฑ์ผาเงี่ยงนางดํา
เทศบาลตําบลสูงเนิน

ปรับปรุงอาคารภายใน
โรงฆาสัตว์เกา เทศบาล
ตําบลสูงเนิน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

ประเภทรายจายอื่น 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันให
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขต
เทศบาล

5,476,800

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 39/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงศาลาประชาคม
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลตําบลสูงเนิน 
(สําหรับชุมชนที่มีศาลา
ประชาคม)

100,000 100,000

ปรับปรุงหองจําหนาย
ผลิตภัณฑ์ผาเงี่ยงนางดํา
เทศบาลตําบลสูงเนิน

360,000 360,000

ปรับปรุงอาคารภายใน
โรงฆาสัตว์เกา เทศบาล
ตําบลสูงเนิน

500,000 500,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น

ประเภทรายจายอื่น 1,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันให
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขต
เทศบาล

5,476,800

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 40/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอสูง
เนินและการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

100,000

รวม 25,694,704 20,975,840 2,878,220 11,255,754 3,796,520 3,992,840 10,142,960 1,100,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 41/42



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
สวนภูมิภาคอําเภอสูง
เนินและการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

100,000

รวม 1,513,420 17,797,122 497,620 1,355,000 101,000,000

วันที่พิมพ์ : 7/10/2565  09:10:11 หนา : 42/42



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลสูงเนิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลสูงเนิน
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา







ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 29,020,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 17,020,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา จํานวน 15,000,000 บาท

- โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม  2564 ถึง
เดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

กําไรจากการจําหนายทรัพย์หลุดจํานํา จํานวน 2,000,000 บาท

- โดยคํานวณจากการจําหนายทรัพย์หลุดในปที่ผานมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ย รวม 10,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 10,000 บาท

- โดยคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแตเดือนตุลาคม 2564
 ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท

- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดตางๆ ที่ไมเข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ 

รายได้อื่น  เป็นเงิน 12,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,600,000 บาท

- เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น 30% ของกําไรสุทธิ  

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 6,000,000 บาท

- เงินทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ      

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,400,000 บาท

- เงินรางวัลประจําป 20% ของกําไรสุทธิ     

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลสูงเนิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  22,565,000 บาท แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 3,300,000 บาท

งบกลาง รวม 3,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จํานวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้กับ   ธนาคาร
ออมสินสาขาสูงเนิน ,ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนด   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 300,000 บาท

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนัก
งานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.  ว่าด้วย
สวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ
.2554 โดยคิดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว   

งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,500,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,500,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาล  ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่งให้กับตําแหน่งผู้จัดการ
และตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล            ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลสูงเนิน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลสูงเนิน

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 4,565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,175,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุ
บาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลผู้มี
สิทธิและครอบครัวตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการพาณิชย์

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการส
ถานธนานุบาลและผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล
และจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทําการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา
ประจําปีของสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย์

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาลตามที่
กําหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ 

ค่าอาหาร จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้พนักงานสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานําให้กับเจ้า
หน้าที่  และพนักงานสถานธนานุบาลที่มาร่วมทําการจําหน่าย
ทรัพย์หลุดจํานํา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการ
พาณิชย์
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนา
นุบาลตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราวของพนักงานสถานธนานุบาลพ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม  

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสถานธนานุ
บาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตําแหน่งนั้นๆ      
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
สถานธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
ตําแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ค่าใช้สอย รวม 915,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 405,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าจ้างเหมาแรงงานทํา
ของ ฯลฯ เช่น การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทําปายกล่อง
ไฟหรือปายประกาศประชาสัมพันธ์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําและค่าธรรมเนียม
อื่นๆของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้  ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ตั้ง
จ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าวารสาร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สําหรับจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์
รายวันหรือวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าสอบบัญชี จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินสถานธนานุบาล ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท
. ที่ มท 0801.5/ว 2268  ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับรองผู้มาตรวจเยี่ยมสถาน
ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

รวม 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะที่พักและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการของพนักงานสถานธนานุบาลทั้งในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร รวมทั้งค่าพาหนะในการขน
ย้ายในกรณีโอน (ย้าย) ไปประจําสถานธนานุบาลอื่น ค่าพาหนะ
ในการขนย้ายในกรณีเดินทางกลับภูมิลําเนา กรณีออกจากการ
เป็นพนักงานสถานธนา นุบาล การเกษียณอายุ หรือถูกสั่งพัก
งาน และค่าใช้จ่ายในการอบรมต่าง ๆ ตามที่จําเป็นตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 300,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสํานักงานที่
ใช้ในกิจการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผน
งานการพาณิชย์

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถาน
ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ซองครุฑ แฟม น้ํายาลบคําผิด น้ําดื่มและวัสดุ
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟาและวิทยุเกี่ยวกับสถาน
ธนานุบาล เช่น หลอดไฟฟา ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการการทําความสะอาดของ
สถานธนานุบาล ฯลฯ เช่น ไม้กวาด  ผงซักฟอก แปรงถูพื้น น้ํายา
ดับกลิ่น แก้วน้ํา ชุดกาแฟ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนการ
พาณิชย์

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับงานสถานธนานุ
บาล เช่น ไม้อัด ตะปูฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฎในแผนงาน
การพาณิชย์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะ
สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตั๋วรับจํานํา ใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษต่อเนื่อง ผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 175,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ และค่าดวงตรา
ไปรษณียากรของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปราก
ฎในแผนงานการพาณิชย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ค่าโทรสาร เช่น ค่า
สมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย
จากรายได้ ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์
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งบลงทุน  เป็นเงิน 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 83,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน  (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จํานวน  1
  เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 หน้า 24
 ข้อ 10.6.2  และหน้า 80 - 81  เพื่อใช้ในกิจการสถาน ธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตั้ง
ไว้ 58,500.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง  (ระบบ Inverter)   ขนาด  15,000  บีทียู จํานวน  1
  เครื่อง  ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564  หน้า 24
 ข้อ 10.6.4  และหน้า 80 - 81  เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุ
บาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตั้ง
ไว้ 24,500.-บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการสถานธนานุ
บาล โดยมีคุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 6 ตั้ง
จ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

งบรายจ่ายอื่น  เป็นเงิน 12,100,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 12,100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการให้กับสํานักงาน จ.ส.ท
.ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1117  ลงวัน
ที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่องประกาศใช้ระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท.ว่า
ด้วยเงินค่าใช้จ่ายฝายอํานวยการ พ.ศ.2563 ตั้งจ่ายจากราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์     
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เงินทํานุบํารุงท้องถิ่น ร้อยละ 30 จํานวน 3,600,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินทํานุบํารุงท้องถิ่นให้เทศบาล 30%   ของ
กําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50 จํานวน 6,000,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นทุนดําเนินการ 50 % ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 2,400,000 บาท

- สําหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลประจําปี 20% ของกําไรสุทธิ
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