
เทศบัญญัต ิ

เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลต าบลภูผาแดง 

อ าเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี 



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูผาแดง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลภูผาแดง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลภูผาแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลภูผาแดง 
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,790,408.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 20,662,965.26 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 13,715,902.19 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,787.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 223,757.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 62,397,114.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 190,212.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 419,817.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 275,055.27 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 589,519.31 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 30,166,452.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 30,756,058.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,505,471.98 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 57,660,381.38 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,085,986.11 บาท

งบบุคลากร จํานวน 19,866,653.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 11,824,976.73 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,440,980.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,416,785.54 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,505,471.98 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,992,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลภูผาแดง
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 190,212.62 464,000.00 504,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

419,817.00 403,500.00 534,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 275,055.27 320,000.00 320,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 589,519.31 730,000.00 750,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,474,604.20 1,917,500.00 2,108,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 30,166,452.50 32,330,000.00 32,330,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,166,452.50 32,330,000.00 32,330,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,756,058.00 30,252,500.00 31,502,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,756,058.00 30,252,500.00 31,502,000.00

รวม 62,397,114.70 64,500,000.00 65,940,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลภูผาแดง
อําเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,085,986.11 15,682,921.00 16,059,816.00

งบบุคลากร 19,866,653.00 22,316,126.00 23,224,526.00

งบดําเนินงาน 11,824,976.73 16,334,053.00 16,034,658.00

งบลงทุน 5,440,980.00 6,533,900.00 7,124,200.00

งบเงินอุดหนุน 3,416,785.54 3,608,000.00 3,496,800.00

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 57,660,381.38 64,500,000.00 65,940,000.00







รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลภูผาแดง

อําเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,940,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,059,816 บาท
งบกลาง รวม 16,059,816 บาท

งบกลาง รวม 16,059,816 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 360,679 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ตามกฎหมายกําหนด (คํานวณจากอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง 
พนักงานจ้าง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2  
ของค่าจ้าง โดยประมาณทั้งปี ซึ่งสํานักงานประกันสังคม
จะเป็นผู้ดําเนินการแจ้งใบประเมินเงินสมทบให้ทราบ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 360,000 บาท

1.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุภาพ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น จํานวน  200,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
2.  เงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. (คํานวณจาก
อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
ปีที่ล่วงมาแล้ว) จํานวน  60,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม 
พ.ศ. 2555
3.  เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ตําบลภูผาแดง  จํานวน 100,000   บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุของค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  16:32:15 หน้า : 2/80



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,722,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
- อายุ 60 - 69 ปี  คนละ 600.-บาท/เดือน 
- อายุ 70 - 79 ปี คนละ 700.- บาท/เดือน 
- อายุ 80 - 89 ปี คนละ 800.- บาท/เดือน 
- อายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 .-บาท/เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกรมส่งการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /
ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6 /ว 1134 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 167 
ลําดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,076,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
ในเขตเทศบาล  จํานวน 229 คน ดังนี้
- อายุ ต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 9 คน ๆละ 1,000.-บาท/เดือน 
เป็นเงิน 108,000.- บาท
- อายุมากกว่า18 ปี จํานวน 205 คน ๆ ละ 800.-บาท/เดือน 
เป็นเงิน 1,968,000.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- หนังสือกรมส่งการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ 
ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6 /ว 1134 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 167 
ลําดับที่ 1)

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  16:32:15 หน้า : 3/80



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 
จํานวน  5  คน ๆ ละ  500.-บาท/เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้า 167 ลําดับที่ 1)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย 
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ง 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 516,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบํานาญปกติและเงิน ช.ค.บ. ของพนักงาน
ที่เกษียณอายุราชการ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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เงินช่วยพิเศษผู้รับบํานาญ จํานวน 47,737 บาท

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
มาตรา 35

เงินบําเหน็จดํารงชีพ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จดํารงชีพให้แก่ข้าราชส่วนท้องถิ่น
ผู้รับบํานาญสําหรับผู้รับบํานาญอายุต่ํากว่า 65 ปี บริบูรณ์ 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ 25 % จํานวน 84,000 บาท

เพื่อเป็นค่าเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ 25 % 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (โดยคํานวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 
ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 31  ลงวันที่  21 ตุลาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 2305  ลงวันที่  26 กรกฎาคม  2561

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทําศพกรณีพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามพระราชฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ
บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา 35
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,426,620 บาท

งบบุคลากร รวม 6,591,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี         จํานวน 1 อัตรา 
รองนายกเทศมนตรี     จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี       จํานวน 1 อัตรา 
รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร 
นายกเทศมนตรี       จํานวน 1 อัตรา 
รองนายกเทศมนตรี   จํานวน 2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล       จํานวน    1 อัตรา 
รองประธานสภาเทศบาล   จํานวน   1 อัตรา
สมาชิกสภาเทศบาล         จํานวน  10 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,743,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,647,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน 
 ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน ดังนี้
1. ปลัดเทศบาล                จํานวน  1 อัตรา
2. รองปลัดเทศบาล           จํานวน  1 อัตรา
3. หัวหน้าสํานักปลัดฯ        จํานวน  1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล        จํานวน  1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป        จํานวน  1 อัตรา
6. นักจัดการงานทะเบียน    จํานวน  1 อัตรา
7. นิติกร                        จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารให้กับพนักงาน
เทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล           1 อัตรา
2) รองปลัดเทศบาล      1 อัตรา
3) หัวหน้าสํานักปลัดฯ   1 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 243,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
ค่าจ้างประจําปี ในตําแหน่ง ลูกจ้างงานทะเบียน  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 541,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา
3) คนงานทั่วไป                     จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 4,386,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,812,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่เทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,589,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎร จํานวน 99,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าระบบสื่อสารงานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียน เทศบาลตําบลภูผาแดง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 196 ลําดับที่ 8)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 999,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด 
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
  1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
  0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

  1) ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง การต้อนรับบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
หรือทัศนศึกษาดูงาน
  2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ
  3) ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่าย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหายในกรณีที่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง กระทําผิดละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
โดยเทศบาลจักต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 
แก่บุคคลภายนอก แทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างก่อนใช้สิทธิไล่เบี้ยภายหลัง
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  กรณีครบวาระ 
ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง  และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  และกรณีอื่นๆ  
และหรือการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ  และหน้าที่ การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  เป็นต้น
-  เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดอุดรธานี ที่ ลต(อด) 002/ ว 150 ลงวันที่ 19
 กรกฎาคม 2564 เรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2564 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า  199  
ลําดับที่  20)

ค่าใช้จ่ายขบวนแห่งานประจําปีทุ่งศรีเมือง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่งานประจําปี
ทุ่งศรีเมือง อุดรธานี สําหรับขบวนแห่ในกลุ่มเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 149  
ลําดับที่  4)

ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน 
และลูกจ้างของเทศบาล
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน 
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียบต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาสําหรับพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการงานกาชาดมะม่วงแฟร์และของดีหนองวัวซอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานกาชาด
มะม่วงแฟร์ และของดีหนองวัวซอ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
การประกวดการผลผลิต มะม่วงนอกฤดู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 194 ลําดับที่ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
ตลับชาด กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด
น้ํายาเช็ดกระจก ถ้วย จาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอกยาง
ใน แบตเตอรี่ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร กระจกนูนฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 374,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน และอาคารที่อยู่ในความ
ดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําปะปาของสํานักงาน และอาคารที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาล เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 113,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ของสํานักงานเทศบาล เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ค่าเช่าหมายเลข 
โทรศัพท์ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

งบลงทุน รวม 269,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 100 ตัวๆละ 300 บาท ตั้งงบประมาณ
ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อเก้าอี้ระดับชํานาญการ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตัว
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  ดูดฝุ่นและดูดน้ํา 
จํานวน 2 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงาน
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 หน้า 25 ลําดับ 10.8.1
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อชั้นไม้วางหนังสือ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชั้นไม้วางหนังสือ 12 ช่อง จํานวน 1 หลัง
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์
จํานวน 2 หลังๆละ 22,000 บาท
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ (ประธานสภา
เทศบาล)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
สําหรับประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ตัว
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ (รองประธานสภา
เทศบาล)

จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ
สําหรับรองประธานสภาทเทศบาล จํานวน 1 ตัว
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม 
เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด 
เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง 
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
  0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
  งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเอกสารทั่วไป จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับเก็บเอกสารทั่วไป 
จํานวน  2 เครื่อง  
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ (Parallel) หรือ  USE 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 200
ลําดับที่ 22)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดการรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 187 ลําดับที่ 7)

โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีในวันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ
ของอําเภอหนองวัวซอ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 200 ลําดับที่ 23)

งานกาชาดมะม่วงแฟร์และของดีหนองวัวซอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์โครงการ
อุดหนุนการจัดงานกาชาดมะม่วงแฟร์ และของดีหนองวัวซอ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 148 ลําดับที่ 3)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,326,680 บาท
งบบุคลากร รวม 769,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 769,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 727,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ 
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ ก.ท.กําหนด จํานวน  2 อัตรา  
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยให้จ่ายกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหาร
งานทั่วไป (ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  
ตามบัญชีอัตรา เงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 557,660 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 404,660 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 334,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด 
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน 
หรือพัฒนา website ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ ค่าจัดทําเอกสารแผ่นพับ  โปสเตอร์  วารสาร  
ปฏิทิน  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าสํารวจความพึงพอใจโดยองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นกลาง และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้
ตกแต่งสถานที่ประชุม ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น เป็นต้น  
การประชุมราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายได้ต้องเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประชุมประจําเดือน 
ประชุมกรรมการต่างๆที่เทศบาลตั้งขึ้น ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เทศบาล ประชุมระหว่างหน่วยงาน ประชุมระหว่าง
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ 
หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบ
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงาน
หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562       
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต  หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
ค่าวัสดุ อุปกรณ์เอกสาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 197 ลําดับที่ 14)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี 
ค่าเช่าช่องดาวเทียม เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานบริหารงานคลัง รวม 3,412,140 บาท
งบบุคลากร รวม 2,300,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,300,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,614,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.
กําหนด โดยจํานวน  6  อัตรา  
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง         จํานวน 1 อัตรา 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา 
3) นักวิชาการคลัง                จํานวน 1 อัตรา 
4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้     จํานวน 1 อัตรา
5) นักวิชาการพัสดุ               จํานวน 1 อัตรา
6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ให้กับพนักงาน 
เทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง          จํานวน 1 อัตรา 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   จํานวน 1 อัตรา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 620,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จํานวน 3 อัตรา 
2) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 3  อัตรา  คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,089,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการอื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ค่าจัดเก็บค่าขยะ และการจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ตามที่ระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้    
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2564   
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพิ่มจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต  
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
ดูงาน เป็นต้น       
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาสําหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามจัดทําแผนที่ภาษี   
และทะเบียนทรัพย์สิน  การออกเดินสํารวจภาคสนาม  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์เอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว1317
  ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562       
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 หน้า 196 ลําดับที่ 11)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
ตลับชาด กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพ์ เมาท์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In one  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,599,420 บาท

งบบุคลากร รวม 2,324,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,324,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,108,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล
1) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           จํานวน  1  อัตรา
2) เจ้าพนักงานธุรการ                              จํานวน  1  อัตรา
3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1 อัตรา
4) นักเทศกิจ                                         จํานวน  1 อัตรา 
ตามกรอบอัตรากําลัง   จํานวน  12 เดือน 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ กพ. รับรอง เป็นต้น
ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  12  เดือน 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 255,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา ในตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา เช่น เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 12 เดือน ตามกรอบอัตรากําลัง 
จํานวน  12  เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 899,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา   จํานวน   1 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง             จํานวน   3 อัตรา
3) คนงานป้องกันฯ              จํานวน    2 อัตรา
4) คนงานดับเพลิง               จํานวน   1 อัตรา
5) พนักงานจ้างทั่วไป
ตามกรอบอัตรากําลัง  จํานวน  12  เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. ในกรณีที่ อปท. มีคําสั่งใช้
ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. เกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนตามกฎหมาย เช่น การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 611  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 187 
ลําดับที่ 9)

งบลงทุน รวม 25,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ-
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 หน้า 17 ลําดับที่ 2)

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําท้องถิ่น 
ผู้นําท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน
ของข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหาร อปท. 
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ
.2563 หน้า 17 ลําดับที่ 4)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 514,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงในอาคาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิง
ในอาคารและโรงเรียนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 189 ลําดับที่ 1) 

โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวินัยการจราจร 
แก่ครูและนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 187 ลําดับที่ 8)
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โครงการสาธารณภัยสําหรับเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสาธารภัย สําหรับเยาวชน
ในเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 
หน้า 17 ลําดับที่  3)

ฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. และทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 189 ลําดับที่ 2)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์ และถ่านไฟฉาย ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้เป็นส่วนรวมของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง
สาธารณภัยต่างๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า 
รองเท้า หมวก ฯลฯ  
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  สายส่งน้ําดับเพลิง  
หัวฉีดน้ําดับเพลิง  ท่อดูดน้ําดับเพลิง ข้อต่อ ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 244,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 244,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ และถ่านไฟฉาย จํานวน 12 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 224  
ลําดับที่ 39) 

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ขนาด 3 นิ้ว 
แกนเพลา 25 MM  จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร (ครบชุด) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง (ครบชุด) จํานวน 2 ชุด 
ซึ่งโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานยืนนาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 224  
ลําดับที่  36)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 10,115,801 บาท

งบบุคลากร รวม 5,183,126 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,183,126 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,090,264 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด 
จํานวน  9  อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา            จํานวน 1 อัตรา 
3) ครู คศ. 2                     จํานวน 7 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหาร
การศึกษา (ผู้อํานวยการกองการศึกษา) ตามบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ สําหรับข้าราชการครู 
จํานวน 7 อัตราๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,682,402 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่ง
และอัตราที่ กท.กําหนด 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)  จํานวน 4 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน) 
    จํานวน 2 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)   จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานจ้างทั่วไป                    จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 74,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,065,875 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานาเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,628,875 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด 
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
จ้าง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต  หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 19) 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล ครูเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ตามโครงการต่างๆ
เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเดินเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ภูมิทัศน์งามตา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายนอก
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 157 ลําดับที่ 21)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน 53,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลภูผาแดง 
จัดสรรในอัตราคนละ 430 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ 
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลําดับที่ 15)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง 
จัดสรรในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155 ลําดับที่ 14)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว))

จํานวน 212,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง จัดสรรในอัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 2-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/
ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 11)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าหนังสือเรียน) 
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง 
จัดสรรในอัตราคนละ 200 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ 
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 154 ลําดับที่ 12)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 643,125 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 21 บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 17)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
สําหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง 
จัดสรรในอัตราคนละ 200 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลภูผาแดง  จํานวน 125 คน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ 
จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 154 ลําดับที่ 13)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 226,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
ตลับชาด กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น
ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย  เทอร์โมมิเตอร์  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ 
ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์เด็กเล็กและโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใใช้ในการติดต่อราชการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 2,866,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,866,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง ในเขตเทศบาลตําบล
ภูผาแดง

จํานวน 456,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง
ในเขตเทศบาล เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา เช่น การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 152 ลําดับที่ 7)
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตเทศบาล)

จํานวน 2,410,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับอนุบาล-ประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 (สพฐ) ในโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 200 วัน
อัตราคนละ 21 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 155 ลําดับที่ 16)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,567,023 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,534,423 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

เข้าค่ายวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 151 ลําดับที่ 2)
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โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
และทําความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลภูผาแดง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 151 ลําดับที่ 3)

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการนํา
เด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง
ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่และสัมผัสกับสถานที่จริง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 156 ลําดับที่ 20)

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศของบุคลากรและคณะ
กรรมการสถานศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศของบุคลากรกองการศึกษา  เช่น ค่ารถ  
ค่าวุฒิบัตร ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 153 ลําดับที่ 8)
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วันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น 
ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 10)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 1,349,423 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,339,423 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับอนุบาล-ประถมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล และสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลภูผาแดง จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37  
เป็นเงิน 1,099,898.80 บาท
  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  จํานวน  181 คน
  โรงเรียนบ้านโนนหวาย จํานวน  245 คน
  โรงเรียนรัฐประชา509 จํานวน  148 คน
เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลภูผาแดง จํานวน 260  อัตราคนละ 7.37 บาท 
เป็นเงิน 239,525 บาท
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลภูผาแดง จํานวน 125 คน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรร
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 153,156
 ลําดับที่ 9,18)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ซีเมนต์
จอบ เสียม ขวาน ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ก๊อกน้ํา และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

งบลงทุน รวม 32,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 22,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู (ราคารวมติดตั้ง)
ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networt แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Networt แบบที่ 1) จํานวน 1 เครื่อง 
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,741,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,133,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,133,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,407,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที่ก.ท.กําหนด
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยให้จ่ายกับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ     จํานวน  1 อัตรา
2) พยาบาลวิชาชีพ                      จํานวน  2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล  เช่น  
เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ให้กับพนักงานเทศบาล
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น , 
เงินพตส. ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่มีสิทธิที่จะได้รับตาม พ.ร.บ. 
วิชาชีพการพยาบาล  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ      จํานวน 1 อัตรา
2) พยาบาลวิชาชีพ                       จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหาร
งานสาธารณสุข  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  จํานวน  3  อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 12 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงานเก็บขยะมูลฝอย      จํานวน 7 อัตรา
2) คนงานกวาดขยะมูลฝอย    จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน 1 อัตรา
3) คนงานเก็บขยะมูลฝอย      จํานวน 7 อัตรา
4) คนงานกวาดขยะมูลฝอย    จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,572,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจําโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลภูผาแดง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบกําหนด และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 177,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 2,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด 
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จ้างเหมาอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 2564   
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สําหรับพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 167,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ตําบลภูผาแดง  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  
เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ
ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลภูผาแดง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าภาษี 
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น

งบลงทุน รวม 35,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networt แบบที่ 1
 จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในระยะยาว และอัตราค่าตอบแทนอาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและและการเบิกค่าใช้จ่าย 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 0803 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
หน้า 11 ลําดับที่ 3)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
ค่าป้ายโครงการ,วัสดุควบคุมโรค, ค่าสารเคมีกําจัดแมลง,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171 ลําดับที่ 8)   
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โครงการฝึกอบรมเจ้าของกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเจ้าของกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้ายโครงการ,ค่าวิทยากร,ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 170 ลําดับที่ 4)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 
ค่าทรายอะเบท,ค่าน้ํายาพ่นกําจัดยุง,ค่าป้ายโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 171 ลําดับที่ 6)
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีน 
ค่าวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าตอบแทนการสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าตอบแทนการ
ฉีดวัคซีนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 171 ลําดับที่ 7)

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ร้านค้าแผงลอย ค่าป้ายโครงการ, ค่าเบรค, ค่าอาหาร
กลางวัน, ค่าวิทยากร, ค่าวัสดุการอบรม, ค่าวัสดุสาธิต 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172 ลําดับที่ 10)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในการดําเนินงานของศูนย์พักคอย 
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 12  ลําดับที่ 4)

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ  ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าเบรค, 
ค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน, ค่าวัสดุ
การอบรม, ค่าวัสดุสาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172 ลําดับที่ 12)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 172 ลําดับที่ 11)
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โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ค่าป้ายโครงการ, ค่าวิทยากร, 
ค่าเบรค, ค่าอาหารกลางวัน, และค่าวัสดุการอบรม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 173 ลําดับที่ 13)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,253,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,047,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,047,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 636,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
จํานวน  2  อัตรา  คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1 อัตรา
2) นักพัฒนาชุมชน                     จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารของนักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม (ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม)  
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  2 อัตรา
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   จํานวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน           จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
จํานวน 3  อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่ควรจะได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด  
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาสําหรับพนักงาน 
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว สําหรับ
พนักงานกองสวัสดิการสังคม
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

สภาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล ค่าจัดประชุม และกิจกรรม/โครงการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่สภาเด็กและเยาวชนเสนอ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0816.5/ว 4676 ลงวันที่  21  สิงหาคม  2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 166 ลําดับที่ 7) 
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สานรักสร้างความอบอุ่นในครอบครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสานรักสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
และกิจกรรมอื่นๆที่คณะกรรมการเสนอ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 168 ลําดับที่ 1)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองวัวซอ
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบล
ภูผาแดง จํานวนไม่น้อยกว่า 1 จุด
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 139 
ลําดับที่ 169)  (กองช่าง)
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งานสวนสาธารณะ รวม 300,000 บาท
งบลงทุน รวม 300,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
และสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาแดง (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสํานักงาน
เทศบาลตําบลภูผาแดง เช่น ก่อสร้างรั้ว จัดซื้อม้านั่งและโต๊ะ 
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน จัดสวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตามแปลนและรายการ ที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 1)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
การจัดการมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย โครงการ, ค่าวิทยากร, ค่าเบรค, ค่าอาหารกลางวัน, 
ค่าวัสดุโครงการ, ค่าวัสดุสาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16  มกราคม 2561
3) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
5) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
6) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178 ลําดับที่ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น 
ผงซักฟอก  น้ํายาล้างจาน  ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง ฯลฯ   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น อุปกรณ์
ดามกระดูก,ดามคอ,ถุงมือหน้ากากอนามัย,เทอร์โมมิเตอร์, 
Ambu bag

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายกู้ชีพ เช่น ชุดยูนิฟอร์ม
แถบสะท้อนแสง, เสื้อกั๊ก ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาด 200 ลิตร 
จํานวน 100 ถัง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 178 ลําดับที่ 6)

งบลงทุน รวม 680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 680,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนห้องบรรทุกขยะใหม่ทั้ง
คัน 
ตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวิทยากรในการ
ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลภูผาแดง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 145 ลําดับที่ 1)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

แข่งขันกีฬาเยาวชนในสถานศึกษาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ในสถานศึกษาต้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลําดับที่ 13)
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โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลําดับที่ 14)

จัดส่งนักกีฬา ประชาชน ตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 161 ลําดับที่ 12)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา สําหรับใช้ในลานกีฬาเทศบาล
ตําบลภูผาแดง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 11)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการงานบุญประเพณีบุญบั้งไฟตําบลหนองอ้อ-โนนหวาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 158 ลําดับที่ 4)

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 158 ลําดับที่ 3)
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โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 160 ลําดับที่ 9)

โครงการจุดบั้งไฟบวงสรวงดอนปู่ตา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจุดบั้งไฟบวงสรวง
ดอนปู่ตา เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 159 ลําดับที่ 6) 
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โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 158 ลําดับที่ 2)  

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 159 ลําดับที่ 5)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,916,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,875,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,875,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 854,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด
โดยจํานวน  3  อัตรา  คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองช่าง     จํานวน 1 อัตรา
2) นักจัดการงานช่าง        จํานวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ       จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารงานช่าง
(ผู้อํานวยการกองช่าง)  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน  1  อัตรา  
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 969,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า            จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างทั่วไป                       จํานวน  6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป    
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 1,806,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้
ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 994,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร 
แบบแปลนงานก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 
และค่าจ้างเหมาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของเทศบาล     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร (กองช่าง)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เป็นต้น   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาสําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกัน ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้        
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ และบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ  หิน ปูน ทราย 
ซีเมนท์ จอบ เสียม ขวาน ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก  
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 235,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 235,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 25,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งงบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)
ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 
2563  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่าง) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานก่อสร้าง รวม 5,277,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,277,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,277,000 บาท
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์และสิ่งแฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์และสิ่งปฏิกูล ขนาด 4 x 8 เมตร 
หรือตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2564 หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1)
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายมิตรชัย ชื่นชม จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายมิตรชัย ชื่นชม 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 252.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
กําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 5 ลําดับที่ 8)

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัฐประชา 509 จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัฐประชา 509 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร และกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 403.50
 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที่ 3)

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมสุข จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมสุข กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 45.00 ตาราง
เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 4 ลําดับที่ 6)

ก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยนายเพ็ง นิยะบุตร จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า ซอยนายเพ็ง นิยะบุตร 
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
104.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
กําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 5 ลําดับที่ 10)
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ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จํานวน 998,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. 
หมู่ 2 ตําบลโนนหวาย
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 9 ลําดับที่ 35)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ข้างหนองแวงอึมครึม จํานวน 302,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง 
ข้างหนองแวงอึมครึม ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ความยาว 
115.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 9 ลําดับที่ 33)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยสัมพันธ์ จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยสัมพันธ์ 
ขนาด 0.58 X 0.60 เมตร ความยาว 51.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 8  ลําดับที่ 26)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยหนองกุง จํานวน 561,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยหนองกุง 
ขนาด 0.58X 0.60 เมตร ความยาว 228.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 9  ลําดับที่ 30)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยอารีย์ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยอารีย์ 
ขนาด 0.58X0.60 เมตร ความยาว 133.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 8  ลําดับที่ 27)
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ก่อสร้างรางระบายน้ํา ถนนหลักเมือง จํานวน 904,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ําระบบแรงดึง ถนนหลักเมือง 
บ้านโนนหวายใต้ หมู่ที่ 5 ตําบลโนนหวาย 
ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร ความยาว 365.00 เมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 9  ลําดับที่ 32)

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบัวคํา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบัวคํา บ้านหนองอ้อใต้ 
ม.1 ตําบลหนองอ้อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที่ 19)

ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยอารีย์ จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ซอยอารีย์ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
532.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาล
กําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที่ 16)

ซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ถนนสุขาภิบาล 2 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อย
กว่า 465.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 หน้า 6 ลําดับที่ 24)
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ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนประชาบํารุง จํานวน 371,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ลาดยาง ถนนประชาบํารุง 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร โดยการปูแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
หนา 4 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200.00 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 7 ลําดับที่ 18)

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ รอบหนองน้ํา
สาธารณะหนองอ้อ

จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 
รอบหนองสาธารณะหนองอ้อ ม.1 ตําบลหนองอ้อ 
จํานวน 20 ชุด ตามแบบแปลนและรายการ
ที่เทศบาลกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
พ.ศ.2564 หน้า 10 ลําดับที่ 36)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1837ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย 
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจทรัพยากร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจ 
ทรัพยากร ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ํา 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพันธุ์ปลาในแหล่งน้ํา
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2560
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 181 ลําดับที่ 10)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตเทศบาล และสํานักงานเทศบาลตําบลภูผาแดง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 182 ลําดับที่ 14)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0810.6/ว1470 ลงวันที่  24  กรกฎาคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  
ที่ มท.0810.6/ว1425 ลงวันที่  4  เมษายน  2562
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2563 หน้า 15 ลําดับที่ 1)
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