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ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง    ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

************************************ 

  ด้วยสภาเทศบาลต าบลหนองลาด ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลหนองลาด ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาด  สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๓  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 เมื่อวันที่  27 สิงหาคม  ๒๕64 และนายอ าเภอวาริชภูมิปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เห็นชอบให้เทศบาลต าบลหนองลาด ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ได้ตามหนังสือ ที่ สน ๐๐๒๓.๒1/1961 ลงวันที่ 10 กันยายน ๒๕64 

  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑4) 
พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕64  เป็นต้นไป  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลหนองลาด  
ในวันเวลาราชการ   พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด 
และผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.nongladwarich.go.th  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

 

 
 

http://www.nongladwarich.go.th/


เทศบาลตําบลหนองลาด
เขต/อําเภอ วาริชภูมิ    จังหวัดสกลนคร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

155   หมู 9  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล หนองลาด
  เขต/อําเภอ วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  47150

พื้นที่ 33.20 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,573 คน
ชาย 3,744 คน

หญิง 3,829 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองลาด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองลาด จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลหนอง
ลาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,006,440.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 76,499,056.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,427,471.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
36,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,693,435.02 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 44,117,103.85 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 14,093.48 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 125,975.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 157,278.42 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 514,604.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 87.54 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,400.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,664,461.21 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,637,204.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,046,458.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 41,021,393.25 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,056,695.32 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,830,652.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,675,315.36 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,423,700.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,025,480.57 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 9,550.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,046,458.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 698,105.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 14,093.48 16,000.00 16,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

125,975.20 106,000.00 146,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 157,278.42 152,000.00 152,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

514,604.00 500,000.00 500,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87.54 500.00 1,500.00

หมวดรายได้จากทุน 3,400.00 500.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 815,438.64 775,000.00 820,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,664,461.21 20,225,000.00 19,680,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,664,461.21 20,225,000.00 19,680,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,637,204.00 26,000,000.00 26,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,637,204.00 26,000,000.00 26,500,000.00

รวม 44,117,103.85 47,000,000.00 47,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,056,695.32 19,345,600.00 19,548,240.00

งบบุคลากร 13,830,652.00 14,971,810.00 15,806,840.00

งบดําเนินงาน 6,675,315.36 9,465,990.00 8,038,320.00

งบลงทุน 1,423,700.00 1,190,600.00 1,578,400.00

งบเงินอุดหนุน 2,025,480.57 2,016,000.00 2,028,200.00

งบรายจ่ายอื่น 9,550.00 10,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 41,021,393.25 47,000,000.00 47,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหนองลาด

อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,674,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,113,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,657,320

แผนงานสาธารณสุข 1,553,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,102,500

แผนงานเคหะและชุมชน 724,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,492,800

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 988,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,548,240

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองลาด

อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 19,548,240 19,548,240
    งบกลาง 19,548,240 19,548,240

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,193,940 899,200 1,835,000 90,000 9,018,140
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,569,300 899,200 1,835,000 90,000 6,393,500

งบดําเนินงาน 962,000 63,400 448,800 0 1,474,200
    ค่าตอบแทน 149,000 13,400 81,800 0 244,200

    ค่าใช้สอย 260,000 35,000 302,000 0 597,000

    ค่าวัสดุ 275,000 15,000 60,000 0 350,000

    ค่าสาธารณูปโภค 278,000 0 5,000 0 283,000

งบลงทุน 42,000 0 140,400 0 182,400
    ค่าครุภัณฑ์ 42,000 0 140,400 0 182,400

รวม 7,197,940 962,600 2,424,200 90,000 10,674,740

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 695,600 0 0 695,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 695,600 0 0 695,600

งบดําเนินงาน 88,000 1,260,000 50,000 1,398,000
    ค่าตอบแทน 53,000 100,000 0 153,000

    ค่าใช้สอย 20,000 830,000 20,000 870,000

    ค่าวัสดุ 15,000 330,000 30,000 375,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 0 20,000

รวม 783,600 1,280,000 50,000 2,113,600

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 779,600 1,897,000 2,676,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 779,600 1,897,000 2,676,600

งบดําเนินงาน 68,400 2,121,920 2,190,320
    ค่าตอบแทน 13,400 13,400 26,800

    ค่าใช้สอย 20,000 1,038,020 1,058,020

    ค่าวัสดุ 35,000 1,070,500 1,105,500

งบลงทุน 0 22,200 22,200
    ค่าครุภัณฑ์ 0 22,200 22,200

งบเงินอุดหนุน 0 1,768,200 1,768,200
    เงินอุดหนุน 0 1,768,200 1,768,200

รวม 848,000 5,809,320 6,657,320

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 861,000 0 861,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 861,000 0 861,000

งบดําเนินงาน 400,000 72,000 472,000
    ค่าตอบแทน 77,000 0 77,000

    ค่าใช้สอย 198,000 72,000 270,000

    ค่าวัสดุ 125,000 0 125,000

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000

รวม 1,261,000 292,000 1,553,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 962,500 0 962,500
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 962,500 0 962,500

งบดําเนินงาน 70,000 50,000 120,000
    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 25,000 50,000 75,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 1,032,500 70,000 1,102,500
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบดําเนินงาน 724,000 724,000
    ค่าใช้สอย 554,000 554,000

    ค่าวัสดุ 170,000 170,000

รวม 724,000 724,000

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 45,000 45,000
    ค่าใช้สอย 45,000 45,000

รวม 45,000 45,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000 40,000
    ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 20,000 20,000 40,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,593,000 0 1,593,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,593,000 0 1,593,000

งบดําเนินงาน 232,800 400,000 632,800
    ค่าตอบแทน 72,800 0 72,800

    ค่าใช้สอย 120,000 0 120,000

    ค่าวัสดุ 40,000 400,000 440,000

งบลงทุน 17,000 1,250,000 1,267,000
    ค่าครุภัณฑ์ 17,000 0 17,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,250,000 1,250,000

รวม 1,842,800 1,650,000 3,492,800

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 20,000 60,000
    ค่าใช้สอย 30,000 20,000 50,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 40,000 20,000 60,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 882,000 882,000
    ค่าใช้สอย 322,000 322,000

    ค่าวัสดุ 360,000 360,000

    ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000

งบลงทุน 106,800 106,800
    ค่าครุภัณฑ์ 106,800 106,800

รวม 988,800 988,800

หน้า : 9/9



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,674,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,113,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,657,320

แผนงานสาธารณสุข 1,553,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,102,500

แผนงานเคหะและชุมชน 724,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 45,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,492,800

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 988,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 19,548,240

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึง
ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลหนองลาด และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัด
สกลนคร

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาดปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาดมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายจํารัส  ไพศาล)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหนองลาด

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา)

ตําแหนง นายอําเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน      
   ผู้วาราชการจังหวัดสกลนคร



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 24,092.01 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 42,068.36 5,793.23 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 2,948.25 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 3,216.00 5,352.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 69,376.37 14,093.48 16,000.00 16,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,396.80 1,222.20 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 220.00 160.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 112,260.00 97,280.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 2,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

540.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 410.00 620.00 500.00 0.00 % 500.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 2,194.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 600.00 1,500.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 397.00 20,899.00 1,000.00 1,900.00 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:59:49 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

100.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 100.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 119,023.80 125,975.20 106,000.00 146,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,543.00 1,456.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ดอกเบี้ย 152,085.41 155,822.42 150,000.00 0.00 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 153,628.41 157,278.42 152,000.00 152,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 467,849.00 514,604.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 467,849.00 514,604.00 500,000.00 500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 1.54 0.00 0.00 % 0.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 20.00 86.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 310.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 330.00 87.54 500.00 1,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 500.00 3,400.00 500.00 700.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 500.00 3,400.00 500.00 4,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 404,238.26 430,651.28 400,000.00 12.50 % 450,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,704,162.31 9,015,621.01 9,800,000.00 -8.16 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,785,943.29 2,757,688.45 2,800,000.00 5.36 % 2,950,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:59:49 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 44,638.97 39,978.97 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,655,391.24 5,742,364.58 6,500,000.00 0.00 % 6,500,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 51,166.66 48,149.02 55,000.00 9.09 % 60,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 58,677.64 51,095.90 60,000.00 16.67 % 70,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

544,068.00 578,912.00 550,000.00 9.09 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,248,286.37 18,664,461.21 20,225,000.00 19,680,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,316,507.00 24,637,204.00 26,000,000.00 1.92 % 26,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,316,507.00 24,637,204.00 26,000,000.00 26,500,000.00
รวมทุกหมวด 45,375,500.95 44,117,103.85 47,000,000.00 47,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:59:49 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด

อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 16,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 146,500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:00:31 หน้า : 1/3



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 152,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,500 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรับเนื่องจากมีการจัดเก็บค่าบริการ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 4,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,680,000 บาท
ภาษีรถยนต์ จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการน้อยลงกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,950,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการน้อยลงกว่าปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,500,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปที่ผ่านมา

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:00:31 หน้า : 2/3



ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 60,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,500,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 2,084,000 2,084,000 2,084,000 0 % 2,084,000

คาชําระดอกเบี้ย 327,113.94 203,921.32 176,500 -55.98 % 77,700

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 174,672 158,096 189,800 -9.38 % 172,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,020 7,200 7,500 33.33 % 10,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,504,800 9,954,700 11,539,200 0.25 % 11,568,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,530,400 3,712,000 4,238,400 5.68 % 4,479,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 69,500 76,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 163,778 246,578 380,000 -21.05 % 300,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 615,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองลาด
อําเภอวาริชภูมิ    จังหวัดสกลนคร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

0 0 0 100 % 32,540

คาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทย 30,975 34,200 35,200 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (สปสช.)

0 0 0 100 % 120,000

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

180,000 180,000 180,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

378,000 400,000 630,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 16,450,258.94 17,056,695.32 19,555,600 19,548,240
รวมงบกลาง 16,450,258.94 17,056,695.32 19,555,600 19,548,240
รวมงบกลาง 16,450,258.94 17,056,695.32 19,555,600 19,548,240

รวมแผนงานงบกลาง 16,450,258.94 17,056,695.32 19,555,600 19,548,240
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 694,508 541,120 28.53 % 695,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 119,800 92,200 30.15 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 119,800 92,200 30.15 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 198,720 143,120 38.85 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,432,256 1,209,000 23.28 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,565,084 2,077,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,730,837 2,256,981 2,646,000 -16.66 % 2,205,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 1,355 21,000 0 % 21,000

เงินประจําตําแหนง 148,613 55,355 96,000 -18.75 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,351,320 1,344,630 1,325,000 -9.43 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 130,140 116,960 125,970 -48.4 % 65,000

เงินอื่น ๆ 84,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,444,910 3,775,281 4,213,970 3,569,300
รวมงบบุคลากร 7,069,550 6,340,365 6,291,610 6,193,940
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 78,000 38.46 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 26,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,685 17,435.5 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 20,685 17,435.5 113,000 149,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 84,550 81,245 270,000 -44.44 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,800 17,925 70,000 -28.57 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง 38,711 10,556 690,000 -100 % 0

คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี 25,000 25,000 25,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 74,356 70,786 30,000 -66.67 % 10,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 38,900 18,000 80,000 -87.5 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาพวงมาลัย ชอดอกไมและพวงมาลา 4,000 4,000 5,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

2,975 0 15,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมดานคุณธรรมและ
จริยธรรม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและ
นอกสถานที่

0 249,990 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 57,782 56,810 62,000 -51.61 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 337,074 534,312 1,247,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 168,882 119,525 80,000 -12.5 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 64,202 60,000 -66.67 % 20,000

วัสดุกอสราง 2,550 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 118,500 117,300 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,233.5 7,335 40,000 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 35,410 28,000 -28.57 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 376,165.5 343,772 358,000 275,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 178,146.26 150,581.77 160,000 0 % 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการโทรศัพท์ 15,024.24 34,877.72 45,000 0 % 45,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 71,053.24 45,707.8 55,000 27.27 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 264,223.74 231,167.29 263,000 278,000
รวมงบดําเนินงาน 998,148.24 1,126,686.79 1,981,000 962,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 5,300 0 0 0 % 0

ชุดโซฟารับแขก 0 0 37,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจก 0 0 9,800 -100 % 0

ตูเหล็กบานกระจกแบบเลื่อน 0 19,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

หอกระจายขาวไรสาย 0 0 42,000 0 % 42,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมคา
ติดตั้ง

122,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์เครื่องเสียง 0 220,800 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 31,800 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

8,400 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 167,500 261,450 88,800 42,000
รวมงบลงทุน 167,500 261,450 88,800 42,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,235,198.24 7,728,501.79 8,361,410 7,197,940
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 714,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 160,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 7,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 899,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 899,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 13,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 35,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 63,400

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 962,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,207,380 1,285,304 1,177,600 23.13 % 1,450,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 55,500 42,000 21.43 % 51,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 251,800 282,600 297,000 4.38 % 310,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 21,620 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,540,800 1,647,404 1,540,600 1,835,000
รวมงบบุคลากร 1,540,800 1,647,404 1,540,600 1,835,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 89,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 25,920 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 51,000 60,000 72,000 0 % 72,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 51,000 85,920 166,000 81,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 31,945 75,623 288,000 -5.56 % 272,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,852 22,518 15,000 -66.67 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 48,200 17,720 30,000 -83.33 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,700 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 98,697 115,861 363,000 302,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,877 58,725.2 50,000 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,560 51,900 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 91,437 110,625.2 100,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 10/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 1,493 1,097 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,493 1,097 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 242,627 313,503.2 634,000 448,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง)

0 0 0 100 % 118,400

ตูเหล็กบานทึบ 0 15,900 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 20,500 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 3,480 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,980 15,900 28,000 140,400
รวมงบลงทุน 23,980 15,900 28,000 140,400

รวมงานบริหารงานคลัง 1,807,407 1,976,807.2 2,202,600 2,424,200

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 11/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 90,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 90,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 90,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 90,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,042,605.24 9,705,308.99 10,564,010 10,674,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 343,440 257,919 318,900 26.69 % 404,000

เงินประจําตําแหนง 6,000 0 4,500 0 % 4,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 250,560 254,880 261,900 1.95 % 267,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 28,860 24,540 24,600 -18.29 % 20,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 628,860 537,339 609,900 695,600
รวมงบบุคลากร 628,860 537,339 609,900 695,600

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 12/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

104,200 47,200 150,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 32,000 50 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 104,200 47,200 187,000 53,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 574,000 558,923 615,100 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,576 0 15,000 -66.67 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 7,000 0 20,000 -75 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,330 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 603,576 574,253 685,100 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,990 8,975 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 2,100 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 19,990 11,075 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 727,766 632,528 892,100 88,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง

22,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,500 0 21,300 0
รวมงบลงทุน 22,500 0 21,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,379,126 1,169,867 1,523,300 783,600

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 14/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 680,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําแนวป้องกันไฟป่า 20,000 29,990 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการทบทวนและซักซอมแผนป้องกัน
ภัย

29,979 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนและซักซอมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและใหความรูดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

19,939 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 108,170 24,920 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 178,088 54,910 250,000 830,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 5,000 9,975 10,000 0 % 10,000

วัสดุกอสราง 19,688 2,390 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 74,120 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 102,300 98,300 80,000 0 % 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 30,500 -34.43 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 9,904 6,520 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 39,550 38,510 10,000 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 89,970 48,400 49,500 1.01 % 50,000

วัสดุสนาม 0 10,000 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 340,532 214,095 310,000 330,000
รวมงบดําเนินงาน 518,620 269,005 560,000 1,260,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 16/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลวาริชภูมิ 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 518,620 269,005 560,000 1,280,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานจราจร 0 0 0 50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,897,746 1,438,872 2,083,300 2,113,600

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 308,640 326,760 349,500 9.59 % 383,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 368,640 375,840 395,000 -0.25 % 394,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 15,900 8,700 15,900 -83.65 % 2,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 693,180 711,300 760,400 779,600
รวมงบบุคลากร 693,180 711,300 760,400 779,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,942 10,857 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,942 10,857 30,000 13,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 81,900 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 1,264 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 11,500 0 5,000 0 % 5,000

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

รวมค่าใช้สอย 94,664 0 30,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 19,500 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,293 10,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 5,243 13,800 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,550 14,236 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 32,793 52,829 65,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 138,399 63,686 125,000 68,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 37,300 0
รวมงบลงทุน 0 0 37,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 831,579 774,986 922,700 848,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,121,610 1,259,420 1,320,000 12.12 % 1,480,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 63,000 33.33 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 176,190 260,520 244,000 16.8 % 285,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,387,800 1,609,940 1,675,000 1,897,000
รวมงบบุคลากร 1,387,800 1,609,940 1,675,000 1,897,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 8,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,271 5,157 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,271 5,157 30,000 13,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 49,000 24,000 250 % 84,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 7,888 10,000 -50 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 27,500 -81.82 % 5,000

คาใชจายในการพัฒนาครูและผูดูแลเด็ก 17,500 0 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 35,000 40,000 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

777,030 630,960 686,890 31.61 % 904,020

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 21/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,400 40,000 20,000 100 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 836,930 767,848 788,390 1,038,020
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,040,500

คาอาหารเสริม (นม) 1,007,851.04 923,872.18 985,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 1,007,851.04 923,872.18 985,000 1,070,500
รวมงบดําเนินงาน 1,853,052.04 1,696,877.18 1,803,390 2,121,920

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะเกาอี้สําหรับเด็กเล็ก 0 16,950 0 0 % 0

ชุดโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 22,200

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องซักผา 0 35,900 0 0 % 0

โต๊ะรับประทานอาหารเด็กเล็ก 0 34,500 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 12,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 87,350 12,900 22,200
รวมงบลงทุน 0 87,350 12,900 22,200

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1,687,000 1,666,000 1,676,000 5.5 % 1,768,200

รวมเงินอุดหนุน 1,687,000 1,666,000 1,676,000 1,768,200
รวมงบเงินอุดหนุน 1,687,000 1,666,000 1,676,000 1,768,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,927,852.04 5,060,167.18 5,167,290 5,809,320
รวมแผนงานการศึกษา 5,759,431.04 5,835,153.18 6,089,990 6,657,320
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 412,740 713,643 532,000 -0.75 % 528,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 4,500 300 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 13,500 15,000 250 % 52,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 216,000 216,000 216,000 4.86 % 226,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 670,740 967,143 791,500 861,000
รวมงบบุคลากร 670,740 967,143 791,500 861,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 0 48,000 50 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,000 0 58,000 77,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 86,670 158,064 480,000 -65 % 168,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 290 4,648 15,000 -66.67 % 5,000

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

โครงการป้องกันโรคไขเลือดออกเชิงรุก 5,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและรณรงค์โรคไขหวัดใหญ
ตามฤดูกาล

5,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลรานคา แผง
ลอยและรานขายของชํา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 42,660 48,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 25/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา

39,000 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจขอมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

4,050 0 0 0 % 0

โครงการสํารวจขอมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 4,266 9,600 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 160,010 233,238 642,600 198,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,105 33,575 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 3,400 40,000 25 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 38,400 38,400 80,000 -50 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 3,529 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 15,000 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 49,505 93,904 180,000 125,000
รวมงบดําเนินงาน 247,515 327,142 880,600 400,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 9,000 -100 % 0

ตูเหล็กบานกระจกแบบเลื่อน 0 0 6,500 -100 % 0

ตูเหล็กบานทึบ 0 0 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 63,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 63,600 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ  ดาน
สาธารณสุข

220,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

0 220,000 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานเพื่อขับ
เคลื่อนตามโครงการพระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,138,255 1,514,285 1,955,700 1,261,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลรานคา แผง
ลอยและรานขายของชํา

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 45,000

โครงการสํารวจขอมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 72,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 72,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 292,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,138,255 1,514,285 1,955,700 1,553,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 372,780 527,730 622,000 23.15 % 766,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 18,500 54.05 % 28,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 146,880 152,760 160,500 4.05 % 167,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,540 6,660 6,700 -85.07 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 550,200 705,150 807,700 962,500
รวมงบบุคลากร 550,200 705,150 807,700 962,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,100 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,100 15,000 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 3,948 4,528 15,000 -66.67 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 34,000 8,400 35,000 -85.71 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,150 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 39,098 12,928 75,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,776 18,855 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,700 14,730 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 20,476 33,585 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 59,574 48,613 125,000 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ชุดโต๊ะทํางานพรอมเกาอี้ 0 0 4,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 4,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 25,800 0
รวมงบลงทุน 4,300 0 25,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 614,074 753,763 958,500 1,032,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตําบลหนองลาด

19,785 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูง
อายุ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

0 0 40,000 -25 % 30,000
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โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูง
อายุ

49,985 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,770 0 80,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 69,770 0 80,000 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ 0 20,000 20,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอวาริชภูมิ 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 69,770 20,000 100,000 70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 683,844 773,763 1,058,500 1,102,500
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 621,840 816,549 945,500 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 5,202 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 28,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 417,960 432,360 399,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 47,040 39,900 40,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,104,840 1,312,011 1,413,000 0
รวมงบบุคลากร 1,104,840 1,312,011 1,413,000 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 195,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 10,900 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 10,900 220,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 4,800 105,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,202 12,554 0 0 % 0

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 21,000 3,900 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,650 6,100 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,852 27,354 120,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,939 35,000 22,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 137,295 212,796 160,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 243,943 71,243 170,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 19,970 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 413,177 339,009 372,000 0
รวมงบดําเนินงาน 469,029 377,263 712,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจก  0 0 4,900 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก 32,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,800 0 4,900 0
รวมงบลงทุน 39,800 0 4,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,613,669 1,689,274 2,129,900 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพรอมการ
กอสราง หรือภายหลังการกอสราง

ติดตั้งระบบไฟฟ้า สนามกีฬา บานหนอง
ลาด หมู 9

12,383 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางกอสรางรางระบายน้ําหลอ
สําเร็จรูป พรอมฝาปด บานขาว หมูที่ 4 
(เริ่มจากตอตัวเดิมหนาบานนางบัวลอย  ตา
ระบัตร-หนาบานนายเพชราช ไตรทิพย์) 

0 70,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางกอสรางรางระบายน้ําหลอ
สําเร็จรูป พรอมฝาปด บานจําปาทอง หมูที่ 
10  (เริ่มจากตอตัวเดิมซอยขางปมน้ํามัน) 0 116,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานดอนยาวนอย   หมูที่ 6 (ตอจาก
ถนนคอนกรีตเดิม ซอยขางบานนายบุญมี  
เสียงเพราะ)

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บานดอนยาวนอย  หมู 6  

79,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองแวงนอย หมูที่ 7 ( ตอจากตัวเดิม
บริเวณหนาบานนางสุดใจ ศรีลาลัด )  

0 0 75,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานคอ หมูที่ 2 (ตอจากตัว
เดิม ขางถนนสายบานคอ-บานเลา)

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานจําปา  หมูที่ 11 (ตอ
จากตัวเดิมขางถนนไปบานคําปู่ตา เขามาใน
หมูบาน)

0 85,900 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานจําปา  หมูที่ 11 (ตอ
จากตัวเดิมหนาบานนายมณี  มูลอุดม-สี่
แยกหลังวัด)

0 30,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานจําปา  หมูที่ 5 (เริ่ม
จากตอตัวเดิม-ถนนลาดยางสายวาริช-หนอง
แวง)

0 38,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานจําปา  หมูที่ 5 (เริ่ม
จากตอตัวเดิมทางไปบานคอเขียว-หนาบาน
นายปรีดา  กัลยาไสย)

0 38,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานจําปา  หมูที่ 5 (เริ่ม
จากตอตัวเดิม-หนาบานนายพินิจ  พรมผัน)

0 41,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานดอนยาวใหญ หมูที่ 3 
(เริ่มจากตอตัวเดิมหนาบานนางสาวสําเนียง 
สําราญพัด)

0 74,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานหนองบาก  หมูที่ 8 
(เริ่มจากตอตัวเดิมทางไปบานนายอินแปลง  
บุตรวงค์)

0 97,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานหนองลาด  หมูที่ 9 
(ตอจากตัวเดิมขางรานคาไปทางถนนลาด
ยางสายวาริช-หนองแวง)

0 139,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานหนองลาด หมูที่ 1 
(เริ่มจากหนาบานนายสุวัชชัย  ศรี
สําราญ-นายปญหา  เหลาพรม)

0 43,900 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานหนองลาด หมูที่ 1 
(เริ่มจากหนาบานนายอุทัย  สํานึก –ไปทาง
บานนายบุญมี  บาลลา)

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด บานหนองแวงนอย  หมูที่ 
7 (เริ่มจากตอตัวเดิมขางถนนสายบานหนอง
แวงนอย-บานขาว)

0 65,800 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานคอ 
หมูที่ 2  ( ตอจากตัวเดิม ขางถนนสายบาน
คอ – บานเลา )

0 0 65,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานจําปา 
หมูที่ 11 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิมขางถนนสาย
จําปาคําปู่ตา ) 

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานจําปา 
หมูที่ 5 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิมขางถนนสาย
บานจําปา บานคอเขียว ) 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานจําปา
ทอง หมูที่ 10 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิมหนาบาน
นางรัตนา  ภาวะโพธิ์ – หนาบานนายสวาท 
 สุรินราช )  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานดอน
ยาวนอย  หมูที่ 6 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิม หนา
บานนางสมจิตร คําพวงชัย )  

0 0 88,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานดอน
ยาวใหญ  หมูที่ 3 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิม – 
หนาบานนายมาลัย  โอตพล ) 

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานหนอง
บาก หมูที่ 8 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิมหนาบาน
นายวังชัย สํานึก  – หนาบานนายสาคร 
สํานึก )  

0 0 103,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปด ภายใน หมูบาน บานหนอง
ลาด หมูที่ 9 ( เริ่มจาก ตอตัวเดิมบานนาย
ค้ํา  โพธิ์มีบุญ – หนาบานนายสุวรรณทอง  
แกวคําสอน )

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปดภายในหมูบาน บานหนอง
ลาด หมูที่  1  (เริ่มจากตอตัวเดิม-หนาบาน
นายบรรหา  เหลาพรม)  

0 0 34,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป พรอมฝาปดภายในหมูบาน บานหนอง
ลาด หมูที่  1  (เริ่มจากสี่แยกขางถนนลาด
ยางสายวาริช บานขาว-หนาบานนางเคียม  
สุรินทะ)  

0 0 63,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานขาว  หมูที่  4

76,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานคอ  หมูที่  2

75,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานจําปา  หมูที่  11  

79,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานจําปา  หมูที่  5

79,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานจําปาทอง  หมูที่  10 

79,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานดอนยาวใหญ  หมูที่  3 

90,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป ระบบแรงดึงแบบมีฝาปด  ภายในหมู
บาน  บานหนองแวงนอย  หมูที่  7

75,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บาน
หนองลาด หมู 1

149,500 0 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรัง ภายในเขตตําบล
หนองลาด

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการลงหินลูกรังถนนภายในหมูบาน 
หมู 5,10,11

49,500 0 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังภายในเขตตําบลหนอง
ลาด  พรอมเกลี่ยตกแตงเรียบ  

59,500 0 0 0 % 0

โครงการลงหินลูกรังภายในหมูบาน หมู 
2,3,4,6,7

49,500 0 0 0 % 0
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 956,383 1,049,500 1,108,000 0
รวมงบลงทุน 956,383 1,049,500 1,108,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน 568,820.33 119,480.57 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 568,820.33 119,480.57 100,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 568,820.33 119,480.57 100,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,525,203.33 1,168,980.57 1,208,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 468,790 463,500 504,000 0 % 504,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการมี
สวนรวมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
กําจัดของเสียอันตรายในชุมชน

0 0 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,680 31,630 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 499,470 495,130 634,000 554,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 29,990 49,600 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสราง 4,998 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 35,000 0 % 35,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,000 56,800 60,000 0 % 60,000

วัสดุการเกษตร 4,820 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 19,600 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 121,808 136,000 180,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 621,278 631,130 814,000 724,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 621,278 631,130 814,000 724,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,760,150.33 3,489,384.57 4,151,900 724,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและรณรงค์ตอตานยาเสพ
ติด

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหกับผูนําชุมชนและประชาชน

0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมและฝึกอบรมอาชีพใหแก
ประชาชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลหนองลาด

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลหนองลาด กิจกรรมเฝ้า
ระวังการป้องกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก เยาวชนและสตรี

16,785 0 0 0 % 0

โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนภายในเขตตําบลหนองลาด

25,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,785 0 50,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 41,785 0 50,000 45,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 41,785 0 50,000 45,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 41,785 0 50,000 45,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 80,400 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด 80,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 160,400 0 0 10,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกีฬา 30,000 90,000 7,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 30,000 90,000 7,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 190,400 90,000 7,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 190,400 90,000 7,000 20,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแขงเรือยาว 100,000 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีลอยกระทง 80,000 84,900 85,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการสวดสารภัญญะ 25,000 0 0 0 % 0

โครงการภูไทรําลึก 10,000 0 0 100 % 20,000
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โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา

11,220 0 39,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน

35,000 0 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 261,220 84,900 174,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 261,220 84,900 184,000 20,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 261,220 84,900 184,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 451,620 174,900 191,000 40,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,100,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 28,500

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 430,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 34,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,593,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,593,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 17,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 72,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 90,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 0 100 % 5,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 232,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 17,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 1,842,800
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 50/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจําปา หมูที่ 5

0 0 0 100 % 87,000

โครงการกอสรางถนนเพื่อการเกษตร บาน
ดอนยาวใหญ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 226,000

โครงการกอสรางระบายน้ําหลอสําเร็จรูป  
พรอมฝาปด ภายในหมูบาน บานดอนยาว
นอย หมูที่ 6 (เริ่มจากตอตัวเดิมหนาบาน
นายเพ็ญ  ไตรยขันธ์-สามแยก)

0 0 0 100 % 127,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป  พรอมฝาปด ภายในหมูบาน บานจําปา 
หมูที่ 5 (ตอตัวเดิมหนาบานนางวงทัย  แสง
เพชร-สามแยกขางวัด)

0 0 0 100 % 84,000
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โครงการกอสรางรางระบายน้ําหลอสําเร็จ
รูป  พรอมฝาปด ภายในหมูบาน บานหนอง
ลาด หมูที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุงนา-บริเวณ
หนาบานนางลาวดี  สมบัติดี)

0 0 0 100 % 497,000

โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค์  บาน
จําปาทอง หมู 10  

96,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการลงหินลูกรังถนนภายในเขตตําบล
หนองลาด

0 0 0 100 % 229,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 96,500 0 0 1,250,000
รวมงบลงทุน 96,500 0 0 1,250,000

รวมงานก่อสร้าง 96,500 0 0 1,650,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 96,500 0 0 3,492,800

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกษตรปลอดภัย กาวไกลสูอินทรีย์ 19,990 0 0 0 % 0
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โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอ
เพียงตําบลหนองลาด

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมความรูดานการใชสาร
ชีวภาพทางการเกษตร

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมความรูดานการเลี้ยงปลา
ในบอดิน

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,990 0 50,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 19,900 29,965 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 19,900 29,965 30,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 39,890 29,965 80,000 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 0 9,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 9,500 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 39,890 39,465 80,000 40,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการทองถิ่นอาสา  ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

19,990 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 
2562

49,900 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่า ปลอยพันธุ์ปลา เฉลิมพระ
เกียรติ

0 19,990 20,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝายมีชีวิต 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,890 19,990 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 99,890 19,990 20,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 99,890 19,990 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 139,780 59,455 100,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 54/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 346,000 353,000 450,000 -35.11 % 292,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 12,280 10,000 200 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 346,000 365,280 460,000 322,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,993 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 130,500 246,000 240,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 32,775 55,849 120,000 0 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 205,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 5,400 10,000 -50 % 5,000

วัสดุอื่น 14,860 10,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 183,128 317,249 430,000 360,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 284,207.7 281,497.19 300,000 -33.33 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 284,207.7 281,497.19 300,000 200,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 55/56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงบดําเนินงาน 813,335.7 964,026.19 1,190,000 882,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 0 100 % 106,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 106,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 106,800

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา

8,150 9,550 10,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 8,150 9,550 10,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 8,150 9,550 10,000 0

รวมงานกิจการประปา 821,485.7 973,576.19 1,200,000 988,800
รวมแผนงานการพาณิชย์ 821,485.7 973,576.19 1,200,000 988,800

รวมทุกแผนงาน 41,283,461.25 41,021,393.25 47,000,000 47,000,000

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  11:01 หนา : 56/56
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลหนองลาด 
อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง  รวม 19,548,240 บาท 

  
งบกลาง รวม 19,548,240 บาท 

   
งบกลาง รวม 19,548,240 บาท 

   
คําช าระหนี้เงินกู๎ จ านวน 2,084,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําช าระหนี้เงินต๎น ให๎แกํ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

มหาชน (สาขาสกลนคร) ตามสัญญาเลขที่ 100039449236 
      

   
คําช าระดอกเบี้ย จ านวน 77,700 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําช าระดอกเบี้ย ให๎แกํ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

มหาชน (สาขาสกลนคร) ตามสัญญาเลขที่ 100039449236 
      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 172,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ๎าง
กรณีนายจ๎าง ในอัตราร๎อยละ 5 ของคําจ๎างพนักงานจ๎าง 
เป็นไปตาม 
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก๎ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2537 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี  กรณลีูกจ๎างหรือ
พนักงานจ๎างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
เนื่องจากการท างานให๎แกํนายจ๎าง ในอัตราร๎อยละ 0.2  ของ
คําจ๎างพนักงานจ๎าง 
 เป็นไปตาม 
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ดํวนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว4127 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
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เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน 11,568,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน ที่ได๎ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ
ไว๎กับเทศบาลต าบลหนองลาดแล๎ว โดยจํายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันได 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2552  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 4,479,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ  ให๎แกํคนพิการที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ ที่ได๎ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการไว๎
กับเทศบาลต าบลหนองลาดแล๎ว โดยจํายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือน เดือนละ 800 บาทตํอราย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ย ยังชีพผู๎พิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์  ให๎แกํผู๎ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได๎รับรองและท าการวินิจฉัยแล๎วและรายได๎ไมํเพียงพอ  ตํอการ
ยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู๎อุปการะดูแล ไมํสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได๎ ที่ได๎ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์
ไว๎กับเทศบาลต าบลหนองลาดแล๎ว โดยจํายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือน เดือนละ 500 บาทตํอราย 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ์การ
จํายเงินเบี้ย ยังชีพผู๎พิการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เงินส ารองจําย จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกํอนเกิดเหตุสาธารณภัยหรือคาดวําจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนเป็นสํวนรวม  
1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว
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667 ลงวัน ที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การชํวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

   
รายจํายตามข๎อผูกพัน       

    
คําบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย (ส.ท.ท.) จ านวน 32,540 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย
(ส.ท.ท.) ตามข๎อบังคับสมาคมสันนิบาตแหํงประเทศไทย พ.ศ.
2545 รวมฉบั บแก๎ ไข  เ พ่ิ ม เ ติ มจนถึ งปั จจุ บั น  ข๎ อ  16 ซึ่ ง
ก าหนดให๎สมาชิกสามัญต๎องช าระคําบ ารุงให๎แกํสมาคมสันนิบาต
เทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญํ เป็นผู๎ก าหนด โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจ าปีที่ผํานมา (ยกเว๎นเงินกู๎ เงินจําย
ขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แตํจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ
เศษหนึ่งสํวนหกของงบประมาณรายรับดังกลําว 
เป็น ไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/
ว 3889 ลงวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 615,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (ก.บ.ท.)  ค านวณจากประมาณการรายรับตามเทศบ
บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จํ า ย ป ร ะ จ า ปี  ทุ ก ห ม ว ด  ทุ ก
ประเภท  โดยไมํต๎องน ารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู๎  เงินที่มี
ผู๎อุทิศให๎และเงินอุดหนุนมารวมค านวณ ให๎ค านวณตามอัตรา
กฎหมายที่ก าหนด  องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาลและ
เมืองพัทยา ในอัตราร๎อยละ 3 
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.5/
ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 

     

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(สปสช.) 

จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสมทบเงินเข๎ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองลาด ในอัตราร๎อยละของเงินที่ได๎รับการจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ โดยสมทบเงินไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 40 กรณีรายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํรวม
เงินอุดหนุน ตั้งแต ํ6 ถึง 20 ล๎านบาท 
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เป็นไปตาม   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข๎อง 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป  รวม 7,197,940 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,193,940 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  เ พ่ื อจํ าย เป็ น เ งิ น เดื อน ให๎ แกํนายก เทศมนตรี  และรอง
นายกเทศมนตรี  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจํายคําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

      

   
คําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เ พ่ื อ จํ า ย เ ป็ น เ งิ น คํ า ต อบ แ ท น ป ร ะจ า ต า แ ห นํ ง ใ ห๎ แ กํ
นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย คําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  

      

   
คําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนพิเศษให๎แกํนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
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รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย คําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  

   
คําตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน 198,720 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย คําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  

      

   
คําตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จ านวน 1,490,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนให๎แกํประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินเดือน เงิน
คําตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจําย คําเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,569,300 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 2,205,300 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 21,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ปลัดเทศบาล ที่ได๎รับเงินเพ่ิมตามกฎหมายวําด๎วยเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหนํงและมีสิทธิได๎รับคําตอบแทน  ตามกรอบแผน
อัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์การให๎ข๎ าราชการสํ วนท๎องถิ่น  ได๎ รับ
คําตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 78,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 และ 
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 1,200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี  (พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป   ตามกรอบแผนอัตราก าลังสาม
ปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
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งบด าเนินงาน รวม 962,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 149,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คําตอบแทน
เจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เป็นต๎น 
เป็นไปตาม   
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ - รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ื อจํ าย เป็น เ งิ นคํ าตอบแทนการปฏิบั ติ ง านนอกเวลา
ราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง   ในกรณี
ปฏิบัติงานเรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไมํอาจท าในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน  คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 26,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม 
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม 
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ คํา
ก าจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คําเชําเครื่องถํายเอกสาร คําจ๎างเหมา
บริการบุคคลภายนอก คําจ๎างปรับปรุงโดเมน website เทศบาล
ต าบลหนองลาด  เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็น 
- คํารับรอง ได๎แกํ คําอาหาร คําเครื่องดื่ม คําของขวัญ คําพิมพ์
เอกสาร คําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้ง คําบริการ
และคําใช๎จํายอื่นซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง เพ่ือ
เป็นการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน  ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
- คําเลี้ยงรับรอง ได๎แกํ คําอาหาร เครื่องดื่มตํางๆ เครื่องใช๎ใน
การเลี้ยงรับรองและคําบริการอ่ืนๆซึ่งจ าเป็นต๎องจํายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมรวมถึงผู๎เข๎ารํวมประชุม อ่ืนๆ และ
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องซึ่งเข๎ารํวมประชุม ในอัตราไมํเกินร๎อยละ 1 
ของรายได๎จริง ของปีงบประมาณที่ลํวงมา  โดยไมํรวมเงิน
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อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎เงินจํายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู๎อุทิศให ๎
- คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และงานพิธีการตํางๆหรือ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ  เชํน  งานรับเสด็จงานเฉลิม
ฉลอง งานรัฐพิธี  เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณการเบิก
จํายเงินคํารับรองขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจําย คําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาฯ ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2559  

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ  ของ คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ๎าง
เทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทางไปติดตํอราชการ อบรม
สัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ  ที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่  เชํน คําธรรมเนียม คําลง 
ในการเข๎ารับการอบรม  เป็นต๎น 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
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โครงการฝึกอบรมด๎านคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คําสถานที่ คําอาหาร คํา
ป้ายไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการ
ตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า  
72 ล าดับที่ 15 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตํางๆ  เชํน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโขํง ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
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0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวตํางๆ เชํน หม๎อ กระทะ 
กะละมัง ตะหลิว แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระติกน้ า
ร๎อน ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม๎กวาด ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ  เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม 
จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํงตํางๆ เชํน ไขควง 
ประแจ แมํแรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง หม๎อน้ า 
หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นตํางๆ  เชํน แก็สหุง
ต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
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ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นคําวัสดุ โฆษณาและเผยแพรํตํางๆ  เชํน ป้าย
ประชาสัมพันธ์    เมมโมรี่การ์ด  เอกสารเผยแพรํผลการ
ด าเนินงาน ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 278,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าที่ใช๎ประจ าในอาคารส านักงานหรืออาคาร
สถานที่สาธารณะที่อยูํในความดูแลของเทศบาล 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําบริการโทรศัพท์ จ านวน 45,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําโทรศัพท์พ้ืนฐาน ที่ใช๎ในราชการของเทศบาล 
รวมถึงคําใช๎จํายที่อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการ เป็นต๎น 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์ที่ใช๎ในราชการของเทศบาล  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นคําใช๎จํ ายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเตอร์ เนต  
คําบริการ คําเชํา คําสมาชิกในการใช๎บริการ คําสื่อสารอ่ืนๆ และ
ให๎หมายความรวมถึงคําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการและคําใช๎จํายที่
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช๎บริการด๎านโทรคมนาคม 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 42,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 42,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    
หอกระจายขําวไร๎สาย จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อหอกระจายขําวแบบไร๎สาย ระบบ UFH ยํานความถี่ 
420.200 MHZ ลูกขําย 1 จุด (บ๎านหนองลาด หมูํ 1) พร๎อมคํา
ติดต้ัง รายละเอียด ดังนี้ 
1.ลู กขํ า ย เ สี ย งตามสาย  แบบไร๎ ส า ย  ผํ านคลื่ น คว ามถี่ 
420.200 MHZ 
2.เปิดปิดอัตโนมัติ ภาคขยายเสียง 250 วัตต์ RMS 
3.ยูนิฮอลล์ 150 วัตต์ พร๎อมปากจ านวน 4 ชุด 
ซึ่งเป็นราคาครุภัณฑ์ท่ีไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน และ
มีความจ าเป็นต๎องซื้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการ
ประชาชนและทดแทนของเดิมที่ช ารุด ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบได๎ 
จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ ยนแปลง  ครั้ งที่  1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564
หน๎า 14  ล าดับที่ 1 
 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ  รวม 962,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 899,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 899,200 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 714,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือสั่งการตํางๆ ที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 160,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี  (พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 
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เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 7,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 63,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 13,400 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 8,400 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม 
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

        เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร       
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และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล  ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎อง
เดินทาง ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตามระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง คําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ  ที่ เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติ งานใน
หน๎าที่ เชํน  คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการ
อบรม  เป็นต๎น 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท๎องถิ่น
แบบบูรณาการ 

จ านวน 10,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท๎องถิ่นแบบบูรณาการ เชํน คําสนับสนุน
วิทยากร  คําสถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล  คําวัสดุ และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ า เป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 71 ล าดับที่ 14 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่  มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่  มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

 
งานบริหารงานคลัง   รวม 2,424,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,835,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,835,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,450,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็น ไปตามหนั งสื อส านั ก งาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก .อบต .
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 51,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ .ศ.2559  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 310,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนังสือส านักงาน  ก.จ .  ก.ท.  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง

ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
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(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั ก งานจ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิ มการครองชี พ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

  
งบด าเนินงาน รวม 448,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 81,800 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ ายเป็นคํา เชํ าบ๎าน   คํา เชํ าซื้ อบ๎ าน  ให๎แกํพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการ
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 4,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม  
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 272,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชํา
ที่ พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล  ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎อง
เดินทาง ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมี
สิทธิตามระเบียบ  
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
หลักสูตรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่  เชํน
คําธรรมเนียมคําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม เป็นต๎น  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
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2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   
คําบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไปรษณีย์ที่ใช๎ในราชการของเทศบาล 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 140,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 140,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน (ราคารวมคําติดตั้ง) จ านวน 118,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสํวน พร๎อมคํา
ติดตั้ง  แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จ านวน  4  เครื่อง ราคา
เครื่องละ 29,600 บาท เป็นเงิน 118,400 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไมํต่ ากวํา 18,000 บีทียู 
2.ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคําติดตั้ง 
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาด
ไมํเกิน 40,000 บีทียู ต๎องได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 
4.ต๎องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนํวย
สํงความเย็นและหนํวยระบายความร๎อนจากโรงงานเดียวกัน 
5.มีความหนํวงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6.กา ร จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ งป รั บ อ าก าศ ขน าด อ่ืน ๆ  (น อก จ า ก
ข๎อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด๎านราคาแล๎ว เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคํา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวํา 
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสํวน ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
- สวิตซ์ 1 ตัว  
- ทํอทองแดงไปกลับหุ๎มฉนวนยาว 4 เมตร  
- สายไฟยาวไมํเกิน 15 เมตร 
เป็นไปตาม 
1.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน๎า 14  ล าดับที่ 2 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก   ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000  บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มี หนํ ว ยป ร ะมวลผลกล า ง  (CPU) ไ มํ น๎ อ ยกวํ า  4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนํวย โดยมีคุณลักษณะ อยํางใดอยําง
หนึ่ง หรือดีกวํา ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ  (Level) เดี ย วกัน  ขนาดไมํ  น๎ อยกวํ า  4 MB ต๎ องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 2.3 GHz และมี
หนํวย ประมวลผลด๎านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit)  
ไมํน๎อยกวํา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนํวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํน๎อยกวํา 6 MB ต๎องมีความเร็ว
สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า พ้ื น ฐ า น ไ มํ น๎ อ ย ก วํ า  1.8 GHz แ ล ะ มี
เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได๎ในกรณีที่ต๎องใช๎ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
- มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวํา ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 8 GB 
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1,366x768 Pixel  
และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 12 นิ้ว  
- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอแบบ  HDMI หรือ VGA จ านวนไมํน๎อยกวํา 
1 ชํอง 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวํา จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi- Fi (IEEE 802.11b, g,n, ac) 
และ Bluetooth 
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เป็นไปตาม 
1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน๎า 14  ล าดับที่ 3 

               

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 90,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 90,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 90,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนังสือส านักงาน  ก.จ .  ก.ท.  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 783,600 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 695,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 695,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 404,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนังสือส านักงาน  ก.จ .  ก.ท.  และ  ก.อบต.
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ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ .ศ.2559  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 267,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนังสือส านักงาน  ก.จ .  ก.ท.  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 20,100 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิ มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 88,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
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เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน  คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง 
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ  
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
หลักสูตรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่ เชํน 
คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม เป็นต๎น  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

      



108 
 

 
  

คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

รวม 1,280,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,260,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎แกํ คําป่วยการ อปพร. เป็นต๎น 
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เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการเบิก
คําใช๎จํายให๎แกํ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

   
ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 680,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรื อน  (อปพร . ) 
เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คําสถานที ่คําอาหาร คําป้ายไวนิล คํา
วัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํ งขันกีฬาขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น   พ.ศ .
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 66 ล าดับที่ 1 
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โครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดท าแนวป้องกันไฟป่า
เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คําสถานที ่คําอาหาร คําป้ายไวนิล คํา
วัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5
หน๎า 66 ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการฝึกอบรมและให๎ความรู๎ด๎านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในสถานศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมและให๎ความรู๎ด๎าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เชํน คําสนับสนุน
วิทยากร  คําสถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล  คําวัสดุ และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ า เป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 67 ล าดับที่ 6 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตํางๆ  เชํน ไมโครโฟน ขาตั้ง

ไมโครโฟน  โทรโขํง ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์ เทป
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พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวตํางๆ เชํน หม๎อ กระทะ  
กะละมัง ตะหลิว แก๎วน้ า จานรอง ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระติกน้ า
ร๎อน ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม๎กวาด ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม จอบ  
เสียม เทปวัดระยะ น้ ามันทาไม ๎ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย  
ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํงตํางๆ เชํน ไขควง 
ประแจ แมํแรง ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก ฟิล์มกรองแสง หม๎อ
น้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นตํางๆ เชํน แก็สหุงต๎ม 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
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0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตํางๆ เชํน เปล
หามคนไข๎ ส าลีและผ๎าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ 
ทรายอะเบท น้ ายาพํนหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส๎ม  
หน๎ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นคําวัสดุ โฆษณาและเผยแพรํตํางๆ  เชํน ป้าย
ประชาสัมพันธ์   เมมโมรี่ การ์ด  เอกสาร เผยแพรํผลการ
ด าเนินงาน ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายตํางๆ เชํน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ถุงเท๎า/ถุงมือ รองเท๎า เข็มขัด หมวก ผ๎าผูกคอ เสื้อ
สะท๎อนแสง ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมํรวมถังออกซิเจน)  
วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจ า อปพร. ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องดับเพลิงตํางๆ  เชํน วาล์วน้ ามัน
ดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทํอสายสํงน้ า สายดับเพลิง 
อุปกรณ์ดับไฟป่า (เชํน สายฉีด,ถัง,ไม๎ตบไฟ) ถังดับเพลิง ฯลฯ 
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เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุสนาม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุสนามตํางๆ เชํน เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม
ขนาดเล็ก เปลสนาม ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น       

    
อุดหนุนเทศบาลต าบลวาริชภูมิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํเทศบาลต าบลวาริชภูมิ  ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อ าเภอวาริชภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือส านักงานเทศบาลต าบลวาริชภูมิ ที ่สน 52501/431  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 12 ล าดับที่ 1 
 

      

 
งานจราจร รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ       
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รายจํายอื่น ๆ 

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํ เชํน คําสถานที่ คําอาหาร คําป้ายไว
นิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํ งขันกีฬาขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น   พ.ศ .
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 66 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลสงกรานต์ เชํน คําสถานที่ คําอาหาร คําป้าย
ไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 66 ล าดับที่ 3 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   
วัสดุจราจร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุจราจรตํางๆ เชํน  กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน  กระจกโค๎งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 848,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 779,600 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 779,600 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 383,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 394,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 2,600 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 68,400 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 13,400 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 8,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม 
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
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หลักสูตรตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่  เชํน 
คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม  เป็นต๎น   
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,809,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,897,000 บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,897,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,480,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนส าหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท๎องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี ตาม
กรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว
3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินวิทยฐานะส าหรับพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท๎องถิ่น ที่ด ารงต าแหนํงที่มีวิทยฐานะ 
เป็นไปตาม 
1.พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหนํง ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 285,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและท่ัวไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
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งบด าเนินงาน รวม 2,121,920 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 13,400 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 8,400 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม  
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,038,020 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
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ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
หลักสู ตรตํ า งๆ  ที่ เ กี่ ยวข๎องกับการปฏิบัติ ง าน ในหน๎ าที่ 
เชํน คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม เป็นต๎น 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ. 
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

    
โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 904,020 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายส าหรับโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา  จ านวน 904,020 บาท ดังนี้ 
1.คําอาหารกลางวัน  ส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในเขตต าบลหนองลาด  จ านวน  122 คน  ในอัตรามื้อ
ละ 21 บาทตํอคน  จ านวน 245 วัน  เป็นเงิน 627,690  บาท 
2.คําจัดการเรียนการสอน ส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 2-5ปี) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนองลาด จ านวน 122 คน 
ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน 207,400 บาท 
3.คําหนังสือเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนองลาด จ านวน 61 คน ใน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 12,200 บาท 
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4.คําอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนองลาด  จ านวน 61 คน  
ในอัตราคนละ 200 บาท/ป ี เป็นเงิน 12,200 บาท 
5.คําเครื่องแบบนักเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี)ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนองลาด จ านวน 61 คน  
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน 18,300 บาท 
6.คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย (เด็กอายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนองลาด จ านวน 
61 คน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี  เป็นเงิน  26,230 บาท 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,070,500 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตํางๆ  เชํน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโขํง ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 1,040,500 บาท 

      

  เ พ่ื อจํ าย เป็ นคํ า วั สดุ ง านบ๎ านงานครั ว  รายการอาหาร
เสริม (นม) ให๎กับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ใน
อัตราคนละ 7.37 บาทตํอคน จ านวน 260 วัน ดังนี้ 
1.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลหนอง
ลาด จ านวน 122 คน เป็นเงิน 233,800 บาท 
2.เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด จ านวน 421 คน  เป็นเงิน 806,800 บาท 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ  เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม 
จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ ามันทาไม๎ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 22,200 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 22,200 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ชุดโต๏ะรับประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 22,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อชุดโต๏ะรับประทานอาหารส าหรับเด็ก
เล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านจ าปา  จ านวน  6  ชุด ราคาชุด
ละ 3,700  บาท เป็นเงิน 22,000  บาท   
รายละเอียด ดังนี้ 
1.โต๏ะขาตาย ขนาดไมํน๎อยกวํา 60x120x50 เซนติเมตร  ท าจาก
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ไม๎ปาติเกิล หนาไมํน๎อยกวํา 15 มิลลิเมตร ปิดทับหน๎าด๎วยโฟ
เมก๎าสีขาวเงา ติดขอบ PVC ขาโต๏ะท าจากเหล็กขนาดไมํน๎อย
กวํา 1.2x1.2  นิ้ว หนาไมํน๎อยกวํา 1 มิลลิเมตร มีปุ่มปรับระดับ 
2. เก๎าอ้ีขาตาย ขนาดไมํน๎อยกว๎า 30x120x30 เซนติเมตร  ขา
เก๎า อ้ีท าจากเหล็กขนาดไมํน๎อยกวํา  1x1  นิ้ว หนาไมํน๎อย
กวํา 1 มิลลิเมตร มียางด าสวมที่ขา   
ซึ่งเป็นราคาครุภัณฑ์ท่ีไมํมีก าหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐาน และ
มีความจ าเป็นต๎องซื้อ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการ
ประชาชน และทดแทนของเดิมที่ช ารุด ทั้งนี้ตั้งตามราคาที่สืบ
ได ๎จากร๎านค๎าในท๎องถิ่น 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน๎า 14  ล าดับที่ 4 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 1,768,200 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 1,768,200 บาท 

   
เงินอุดหนุนสํวนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จ านวน 1,768,200 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให๎แกํ
เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1-ป.6 โ รง เรี ยนสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ภายในเขตต าบลหนอง
ลาด จ านวน 421 คน  ในอัตรามื้อละ 21 บาทตํอคน จ านวน 
200  วัน เป็นเงิน 1,768,200  บาท 
เป็นไปตาม 
1.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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2.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,261,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 861,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 861,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 528,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมต าแหนํงด๎านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) .
ให๎แกํพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได๎รับ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
สามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม 
1.ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล จั ง ห วั ด
สกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจํายเงิน
คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานให๎กับหนํวยบริการในสังกัด
เทศบาล พ.ศ.2552 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ที่
ปฏิบัติงานให๎กับหนํวยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 52,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
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เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ .ศ.2559  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 226,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
คําเชําบ๎าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําเชําบ๎าน  คําเชําซื้อบ๎าน ให๎แกํพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําเชําบ๎านของ
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ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

   
ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําถํายเอกสาร คําเย็บหนังสือหรือเข๎าปกหนังสือ 
คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
หลักสูตรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่  เชํน 
คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม เป็นต๎น  
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เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกต ิ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นตํางๆ เชํน แก็สหุงต๎ม 
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตํางๆ เชํน เปล
หามคนไข๎ ส าลีและผ๎าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ ทรายอะเบท น้ ายาพํนหมอกควันก าจัดยุง คลอรีน สารส๎ม  
หน๎ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
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0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นคําวัสดุ โฆษณาและเผยแพรํตํางๆ  เชํน ป้าย
ประชาสัมพันธ์   เมมโมรี่ การ์ด  เอกสาร เผยแพรํผลการ
ด าเนินงาน ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่ อง พิมพ์แบบเล เซอร์  หนํ วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 292,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 72,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลร๎านค๎า แผงลอยและร๎านขายของช า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลร๎านค๎า 
แผงลอยและร๎านขายของช า  เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คํา
สถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
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หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
หน๎า 56 ล าดับที่ 6 

    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า จ านวน 45,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ ายเป็นคํ า ใช๎ จํ ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ๎า เชํน คําสถานที่ คําอาหาร คําป้าย
ไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํ งขันกีฬาขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น   พ.ศ .
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3
หน๎า 55 ล าดับที่ 4 

      

    
โครงการส ารวจข๎อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 

จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการส ารวจข๎อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า เชํน คําสถานที ่คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และ
คําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ า เป็นในการด าเนินการตามโครงการ   
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
หน๎า 56 ล าดับที่ 5 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข จ านวน 220,000 บาท 

        เ พ่ือจํายเป็น เงินอุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎าน       
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สาธารณสุข ให๎กับคณะกรรมการหมูํบ๎านภายในเขตต าบลหนอง
ลาด ตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนที่  และค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นส าคัญ   เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู๎  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด๎านสาธารสุข ใน
กรอบวงเงินหมูํบ๎านละ  20,000  บาท จ านวน  11 หมูํบ๎าน 
หมูํบ๎านละ20,000  บาท เป็นเงิน 220,000  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
1.บ๎านหนองลาด หมูํ 1 ตามโครงการสืบสานพระราชปนิธาน
สมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม   
2.บ๎านค๎อ  หมูํ  2 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
3.บ๎านดอนยาวใหญํ หมูํ 3 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
4.บ๎านขาว  หมูํ 4 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
ชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
5.บ๎ านจ าปา  หมูํ  5 ตาม โคร งการควบคุ ม โ รคขาดสา ร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
6.บ๎านดอนยาวน๎อย  หมูํ 6 ตามตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 
7.บ๎านหนองแวงน๎อย หมูํ 7 ตามตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 
8.บ๎านหนองบาก หมูํ 8 ตาม ตามโครงการสืบสานพระราชป
นิธานสมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 
9.บ๎านหนองลาด หมูํ 9 ตามโครงการสืบสานพระราชปนิธาน
สมเด็จยํา ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม 
10.บ๎านจ าปาทอง หมูํ 10 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
11.บ๎านจ าปา  หมูํ  11 ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
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ที ่2) พ.ศ. 2563 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที ่มท  
0819.2/ว  1504 ลงวันที่  22 พฤษภาคม  2563  เรื่ อง   การ
จัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
เงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
หน๎า 56 ล าดับที่ 9 

        

 
      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,032,500 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 962,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 962,500 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 766,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 28,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ .ศ.2559  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 167,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
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ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 70,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง  ในกรณีปฏิบัติงาน
เรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมํอาจท า
ในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม 
2.ห นั ง สื อ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  ที่  ก ค  0422.32/ว 257  ล ง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559  
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ ายเป็นคํ าถํ ายเอกสาร  คํา เย็บหนั งสือหรือ เข๎ าปก
หนังสือ คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายในการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ๎างเทศบาลฯ คําใช๎จํายในการฝึกอบรม
หลักสูตรตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่ เชํน
คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการอบรม  เป็นต๎น   
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
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2557 และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก
ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประเพณีรดน้ าด าหัวผู๎สูงอายุ จ านวน 20,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการประเพณีรดน้ าด าหัวขอพร
ผู๎สูงอายุ เชํน คําสถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํ งขันกีฬาขององค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น   พ.ศ .
2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
หน๎า 50 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ความรุนแรงตํอเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว  เชํน คํา
สนับสนุนวิทยากร  คําสถานที่ คําอาหาร  คําป้ายไวนิล คํา
วัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน๎า 7 ล าดับที่ 1 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    
อุดหนุนส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอวาริชภูมิ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินอุดหนุนให๎แกํส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอวาริชภูม ิ
ตามโครงการรวมน้ าใจ ไทวาริชภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  
เป็นไปตาม 
1.หนังสือส านักงานกิ่งกาชาดอ าเภอวาริชภูมิ  ที่ กอ.สน.03/ว
38/2564  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
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2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2563 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 69 ล าดับที่ 8 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 724,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 724,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 554,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 504,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ ายเป็นคํ าถํ ายเอกสาร  คํา เย็บหนั งสือหรือ เข๎ าปก
หนังสือ คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท 

   
วัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุงานบ๎านงานครัวตํางๆ  เชํน ถังขยะแบบขา       
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ต้ัง ถังขยะแบบล๎อลาก ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุยานพาหนะและขนสํง จ านวน 35,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํงตํางๆ  เชํน  ไข
ควง  ประแจ  แมํแรง  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  ฟิล์มกรอง
แสง หม๎อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่นตํางๆ  เชํน แก็สหุง
ต๎ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินน้ ามันเครื่อง ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ าย เป็นคํ าวั สดุการ เกษตรตํ างๆ  เชํน  เคี ยว  สปริ ง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน มีดตัดต๎นไม๎ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า  ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุเครื่องแตํงกาย จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุเครื่องแตํงกายตํางๆ  เชํน ถุงเท๎า/ถุงมือ 
รองเท๎า ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรงตํอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ความรุนแรงตํอเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว  เชํน คํา
สนับสนุนวิทยากร  คําสถานที่ คําอาหาร  คําป้ายไวนิล คํา
วัสดุ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน๎า 7 ล าดับที่ 1 

      

    
โครงการป้องกันและรณรงค์ตํอต๎านยาเสพติด จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการป้องกันและรณรงค์ตํอต๎านยา
เสพติด เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คําสถานที่ คําอาหาร คําป้าย
ไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตาม
โครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
หน๎า 51 ล าดับที่ 4 
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โครงการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวม
ของประชาชนให๎กับผู๎น าชุมชนและประชาชน 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชนให๎กับผู๎น าชุมชน
และประชาชน เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คําสถานที ่คําอาหาร  
คําป้ายไวนิล  คําวัสดุ  และคําใช๎จํายอ่ืนๆ  ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
หน๎า 73 ล าดับที่ 1 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ไมต๎ํางๆ ค๎อน คีม  
จอบ เสียม  สี ปูนซีเมนต์  ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการภูไทร าลึก จ านวน 20,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ าย เป็นคํ า ใช๎จํ ายตามโครงการภู ไทร าลึ ก  เชํน  คํ า
สถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่ น  (พ.ศ .2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 
หน๎า 47 ล าดับที่ 1 
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,842,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,593,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,593,000 บาท 

   
เงินเดือนข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถิ่น จ านวน 1,100,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตาม  หนั งสื อส านักงาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวขอ๎ง 

      

   
เงินประจ าต าแหนํง จ านวน 28,500 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นเงินประจ าต าแหนํง ประเภทบริหารของพนักงาน       
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เทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (เพ่ิมเติม) พ .ศ.2559  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

   
คําตอบแทนพนักงานจ๎าง จ านวน 430,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํพนักงานจ๎างประเภทภารกิจและ
ทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี (พ.ศ.2564-2566)  
เป็น ไปตามหนั งสื อส านั ก งาน  ก.จ .  ก.ท .  และ  ก .อบต .
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ๎อม
แนวทางการค านวณภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินเพ่ิมตําง ๆ ของพนักงานจ๎าง จ านวน 34,500 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินเพ่ิมคําครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎าง
ประเภทภารกิจและทั่วไป  ตามกรอบแผนอัตราก าลังสามปี 
(พ.ศ.2564-2566)  
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให๎พนักงานเทศบาล ลูกจ๎างและ
พนั กงาน  จ๎ า งของ เทศบาล ได๎ รั บ เ งิ น เ พ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 232,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,800 บาท 

   
คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ าย เป็นคําตอบแทนให๎แกํคณะกรรมการจัดซื้ อจั ด
จ๎าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ๎าง เป็นต๎น 
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 85 ลง
วั นที่  6 กั น ย าย น  2561 เ รื่ อ ง  หลั ก เ ก ณฑ์ ก า ร เ บิ ก จํ า ย
คําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และหนังสือสั่งการตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง 
 

      



142 
 

   
คําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ราชการ ให๎แกํพนักงานเทศบาลและพนักงานจ๎าง   ในกรณี
ปฏิบัติงานเรํงดํวนจ าเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่
ไมํอาจท าในเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎   
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายเงิน
ตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรข๎าราชการ/พนักงาน/ลูกจ๎างประจ า จ านวน 17,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตรให๎แกํพนักงานเทศบาล
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎  
เป็นไปตาม 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ของพนักงานสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2541 รวมฉบับ
แก๎ไขท่ีเพ่ิมเติม 
2.หนั งสื อกรมบัญชี กลาง  ที่  กค  0422.32/ว257  ลงวั นที่ 
28 มิถุนายน 2559  

      

   
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 90,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ ายเป็นคํ าถํ ายเอกสาร  คํา เย็บหนั งสือหรือ เข๎ าปก
หนังสือ  คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร เชํน คําเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คําเชําที่
พัก คําพาหนะ คําธรรมเนียมลงทะเบียนตํางๆ ของพนักงาน
เทศบาลตลอดจนลูกจ๎างเทศบาล ฯ ที่มีความจ าเป็นต๎องเดินทาง
ไปติดตํอราชการ อบรมสัมมนา สอบคัดเลือก และมีสิทธิตาม
ระเบียบ 
เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2559 
และหนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 

      

    
คําใช๎จํายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ าย เป็นคํ า ใช๎ จํ าย ในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผู๎ บ ริ ห าร  สมาชิ กสภา  พนักงาน เทศบาลและพนั กงาน
จ๎าง คําใช๎จํายในการฝึกอบรมหลักสูตรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ เชํน  คําธรรมเนียม คําลงทะเบียนในการ
เข๎ารับการอบรม  เป็นต๎น  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมและการเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ  เชํน  กระดาษ หมึก น้ า
หมึกปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรา
ยาง ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน  
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พวงมาลัย พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ  
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 17,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 17,000 บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหนํ ว ยประมวลผลกลา ง  (CPU) ไมํ น๎ อยกวํ า  4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  ไมํน๎อย
กวํา 3.1 GHz หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย  
- ห นํ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  (CPU) มี ห นํ ว ย ค ว า ม จ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมํ
น๎อยกวํา 4 MB - มีหนํวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB  
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมํ
น๎อยกวํา 250 GB จ านวน 1 หนํวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จ านวน 1 หนํวย 
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกวําจ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง 
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- มีชํองเชื่อมตํอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวํา ไมํน๎อย
กวํา 3 ชํอง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว จ านวน 1 หนํวย 
เป็นไปตาม 
1.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน๎า 14  ล าดับที่ 5 

 
งานก่อสร้าง รวม 1,650,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตํางๆ  เชํน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน  โทรโขํง ไมค์ลอยพร๎อมเครื่องสํงสัญญาณ ฟิวส์ เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ เชํน ไมต๎ํางๆ ค๎อน คีม จอบ 
เสียม เทปวัดระยะ น้ ามันทาไม ๎ทินเนอร ์สี ปูนซีเมนต์ ทราย  
ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 1,250,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,250,000 บาท 

   
คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ๎านจ าปา หมูํที่ 5 จ านวน 87,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ๎านจ าปา หมูํที ่ 5 กว๎าง 3 เมตร ยาว 55.50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหลํทางข๎างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.  
ไมํน๎อยกวํา 166.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 11 ล าดับที่ 5 

      

    
โครงการกํอสร๎างถนนเพ่ือการเกษตร บ๎านดอนยาวใหญํ หมูํที่ 3 จ านวน 226,000 บาท 

      

  เ พ่ื อจํ าย เป็ นคํ า ใช๎ จํ ายตามโครงการกํ อสร๎ า งถนน เ พ่ือ
การเกษตร บ๎านดอนยาวใหญํ หมูํที่ 3 กว๎างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
ไมํน๎อยกวํา 565 เมตร ถมดินปรับระดับ สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร๎อมเกลี่ยตกแตํงเรียบและวางทํอ
ระบายน้ า (ทํอกลม) ขนาด 0.60x1.00 เมตร จ านวน 7 ทํอน   
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 10 ล าดับที่ 4 

      

    

โครงการกํอสร๎างระบายน้ าหลํอส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านดอนยาวน๎อย หมูํที่ 6 (เริ่มจากตํอตัวเดิมหน๎าบ๎าน
นายเพ็ญ  ไตรยขันธ์-สามแยก) 

จ านวน 127,000 บาท 
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  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างระบายน้ าหลํอ
ส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายในหมูํบ๎าน บ๎านดอนยาวน๎อย หมูํ
ที่ 6 (เริ่มจากตํอตัวเดิมหน๎าบ๎านนายเพ็ญ   ไตรยขันธ์-สาม
แยก) ยาว 60.50 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
ลาด ที่ 001/2565 
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 10 ล าดับที่ 3 

      

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าหลํอส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านจ าปา หมูํที่ 5 (ตํอตัวเดิมหน๎าบ๎านนางวงทัย  แสง
เพชร-สามแยกข๎างวัด) 

จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าหลํอ
ส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายในหมูํบ๎าน บ๎านจ าปา หมูํที่ 5 (ตํอ
ตัว เดิมหน๎าบ๎ านนางวงทัย   แสงเพชร -สามแยกข๎ างวัด ) 
ยาว 40.00 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลต าบลหนองลาด ที่ 
001/2565 
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 9 ล าดับที่ 2 

      

    

โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าหลํอส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านหนองลาด หมูํที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุํงนา-บริเวณหน๎า
บ๎านนางลาวดี  สมบัติดี) 

จ านวน 497,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าหลํอ

ส าเร็จรูป  พร๎อมฝาปิด ภายในหมูํบ๎าน บ๎านหนองลาด หมูํ
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ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุํงนา-บริเวณหน๎าบ๎านนางลาวดี  สมบัติ
ดี) ยาว 235 เมตร ขนาดตามแบบเทศบาลต าบลหนองลาด ที่ 
001/2565 
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 9 ล าดับที่ 1 

   
คําปรับปรุงที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง       

    
โครงการลงหินลูกรังถนนภายในเขตต าบลหนองลาด จ านวน 229,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการลงหินลูกรังถนนภายในเขต
ต าบลหนองลาด  โดยท าการลงหินลูกรั ง  จ านวนไมํน๎อย
กวํา 835 ลบ.ม. พร๎อมเกลี่ยตกแตํงเรียบ 
เป็นไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน๎า 11 ล าดับที่ 6 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 40,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองลาด จ านวน 30,000 บาท 

        เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎       
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เศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองลาด เชํน คําสนับสนุนวิทยากร คํา
สถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม   
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม
และเข๎ารับการฝึกอบรมของเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น พ.ศ.2557  และ
หนังสือสั่งการตํางๆที่เก่ียวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน๎า 6 ล าดับที่ 1 

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุการเกษตรตํางๆ เชํน เคียว สปริงเกลอร์ 
(Sprinkler) จอบหมุน มีดตัดต๎นไม๎ ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะช า  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายงบ
รายจํายอื่น ๆ 

      

    
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 20,000 บาท 

      

  เ พ่ือจํ าย เป็นคํ า ใช๎ จํ ายตามโครงการปลูกป่ า เฉลิมพระ
เกียรติ เชํน คําสถานที่ คําอาหาร คําป้ายไวนิล คําวัสดุ และ
คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินการตามโครงการ 
เป็นไปตาม  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายใน
การจัดงาน การจัดการแขํงขันกีฬาและการสํงนักกีฬาเข๎ารํวม
การแขํงขันกีฬาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2559 

      



150 
 

และหนังสือสั่งการตํางๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน๎า 8 ล าดับที่ 1 
 

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานกิจการประปา รวม 988,800 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 882,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท 

   
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ       

    
รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ จ านวน 292,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็น คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอก คําตรวจสอบ
คุณภาพน้ า เป็นต๎น 
เป็นไปตาม 
1.หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว4044  ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการจ๎าง
เอกชนและการเบิกจํายเงินคําจ๎างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
คําบ ารุงรักษาและซํอมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆที่อยูํ
ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุส านักงานตํางๆ เชํน  กระดาษ หมึก น้ าหมึก

ปรินท์ ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร แฟ้ม เก๎าอ้ีพลาสติก ตรายาง 
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ธงชาติ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุํม กรวยดอกไม๎ ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
วัสดุกํอสร๎าง จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุกํอสร๎างตํางๆ  เชํน ไม๎ตํางๆ ค๎อน คีม 
จอบ เสียม เทปวัดระยะ น้ ามันทาไม ๎ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ 
ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 205,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตํางๆ เชํน  
คลอรีน สารส๎ม  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ตํางๆ เชํน ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หนํวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ซีดีรอมไดร์ฟ  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําวัสดุอ่ืนตํางๆ เชํน มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า  ฯลฯ 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
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และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท 

   
คําไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําไฟฟ้าของหอจํายน้ าประปาหมูํบ๎าน   ที่อยูํใน
ความดูแลของเทศบาลต าบลหนองลาด เป็นต๎น 
เป็นไปตาม หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจํายงบประมาณรายจําย
ประจ าปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

      

  
งบลงทุน รวม 106,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 106,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์การเกษตร       

    
เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 106,800 บาท 

      

  เพ่ือจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  จ านวน 6 เครื่อง  ราคา
เครื่องละ 17,800  บาท  เป็นเงิน 106,800  บาท   
รายละเอียด  ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้า 
2. ขนาดทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3. สูบน้ าได๎ไมํน๎อยกวําตามปริมาณท่ีก าหนด 
4. สํงน้ าได๎สูงไมํน๎อยกวํา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต๎อง
มีชุดครบและพร๎อมที่จะใช๎งานได๎ 
เป็นไปตาม 
1.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
2.หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จ าแนกประเภทรายรับ – รายจําย งบประมาณรายจํายประจ าปี
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หน๎า 14  ล าดับที่ 6 

      

 



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 77,700

คาชําระหนี้เงินกู 2,084,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

172,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,479,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 90,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,568,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

32,540

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

615,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

120,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระดอกเบี้ย 77,700

คาชําระหนี้เงินกู 2,084,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

172,000

เงินสํารองจาย 300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,479,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 90,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,568,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)

32,540

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

615,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สปสช.)

120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,670,000 267,000 679,000 226,500 167,000

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

4,459,300 404,000 1,863,000 528,000 766,000

เงินประจําตําแหนง 147,000 4,500 52,500 28,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

21,000 18,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

96,200 20,100 50,600 36,000 1,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบาน 180,000 48,000 72,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 430,000 3,439,500

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

1,100,000 9,120,300

เงินประจําตําแหนง 28,500 261,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

39,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

34,500 238,400

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบาน 300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 5,000 10,000 5,000 5,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

39,200 16,800 5,000

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,000 110,000 50,000 20,000 10,000 50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 432,000 680,000 84,000 168,000 5,000 504,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 5,000 10,000 5,000 5,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

15,000 5,000 10,000 5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 45,000

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 160,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

17,800 78,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 20,000 30,000 355,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 90,000 292,000 2,255,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000 45,000

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

5,000

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000

โครงการกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการ

10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลหนองลาด

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า

10,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ

20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใชจายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

5,000

โครงการกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการขับเคลื่อนการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการ

10,000

โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลหนองลาด

30,000 30,000

โครงการจัดทําแนว
ป้องกันไฟป่า

10,000

โครงการประเพณีรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ

20,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ

20,000 20,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ตอตานยาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ใหความรูดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา

20,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลรานคา แผง
ลอยและรานขายของชํา

20,000

โครงการภูไทรําลึก

โครงการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ตอตานยาเสพติด

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกอบรมดาน
คุณธรรมและจริยธรรม

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ใหความรูดานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานศึกษา

20,000

โครงการฝึกอบรม
สุขาภิบาลรานคา แผง
ลอยและรานขายของชํา

20,000

โครงการภูไทรําลึก 20,000 20,000

โครงการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชน

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
คนพิการและผูดอย
โอกาส

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

904,020

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

45,000

โครงการสํารวจขอมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

7,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 5,000 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 5,000 15,000 10,000 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 10,000 1,040,500 50,000

วัสดุจราจร 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
คนพิการและผูดอย
โอกาส

30,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

904,020

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา

45,000

โครงการสํารวจขอมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

7,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 10,000 200,000 120,000 375,000

วัสดุการเกษตร 10,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 5,000 125,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 35,000

วัสดุงานบานงานครัว 1,120,500

วัสดุจราจร 30,000

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564  14:49:51 หนา : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 80,000 50,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 100,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 40,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุสํานักงาน 110,000 10,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 45,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาไฟฟ้า 160,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 290,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 230,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 165,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

205,000 265,000

วัสดุสนาม 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 210,000

วัสดุอื่น 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 45,000

คาบริการไปรษณีย์ 8,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

70,000

คาไฟฟ้า 200,000 360,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

118,400

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์
ไฟฟ้า

ชุดโตะรับประทาน
อาหารสําหรับเด็กเล็ก

22,200

หอกระจายขาวไรสาย 42,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจําปา หมูที่ 5

โครงการกอสรางถนน
เพื่อการเกษตร บาน
ดอนยาวใหญ หมูที่ 3
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน

17,000 17,000

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน (ราคารวมคา
ติดตั้ง)

118,400

เครื่องสูบน้ํามอเตอร์
ไฟฟ้า

106,800 106,800

ชุดโตะรับประทาน
อาหารสําหรับเด็กเล็ก

22,200

หอกระจายขาวไรสาย 42,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สราง

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจําปา หมูที่ 5

87,000 87,000

โครงการกอสรางถนน
เพื่อการเกษตร บาน
ดอนยาวใหญ หมูที่ 3

226,000 226,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางระบาย
น้ําหลอสําเร็จรูป  พรอม
ฝาปิด ภายในหมูบาน 
บานดอนยาวนอย หมูที่ 
6 (เริ่มจากตอตัวเดิม
หนาบานนายเพ็ญ  
ไตรยขันธ์-สามแยก)

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหลอสําเร็จรูป 
 พรอมฝาปิด ภายในหมู
บาน บานจําปา หมูที่ 5 
(ตอตัวเดิมหนาบานนาง
วงทัย  แสงเพชร-สาม
แยกขางวัด)

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหลอสําเร็จรูป 
 พรอมฝาปิด ภายในหมู
บาน บานหนองลาด หมู
ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุง
นา-บริเวณหนาบานนาง
ลาวดี  สมบัติดี)

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนภายในเขตตําบล
หนองลาด

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสรางระบาย
น้ําหลอสําเร็จรูป  พรอม
ฝาปิด ภายในหมูบาน 
บานดอนยาวนอย หมูที่ 
6 (เริ่มจากตอตัวเดิม
หนาบานนายเพ็ญ  
ไตรยขันธ์-สามแยก)

127,000 127,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหลอสําเร็จรูป 
 พรอมฝาปิด ภายในหมู
บาน บานจําปา หมูที่ 5 
(ตอตัวเดิมหนาบานนาง
วงทัย  แสงเพชร-สาม
แยกขางวัด)

84,000 84,000

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําหลอสําเร็จรูป 
 พรอมฝาปิด ภายในหมู
บาน บานหนองลาด หมู
ที่ 1 (เริ่มจากบริเวณทุง
นา-บริเวณหนาบานนาง
ลาวดี  สมบัติดี)

497,000 497,000

โครงการลงหินลูกรัง
ถนนภายในเขตตําบล
หนองลาด

229,000 229,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

220,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

1,768,200

อุดหนุนสํานักงานกิ่ง
กาชาดอําเภอวาริชภูมิ

20,000

รวม 19,548,240 10,674,740 2,113,600 6,657,320 1,553,000 1,102,500 724,000 45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

220,000

อุดหนุนเทศบาลตําบล
วาริชภูมิ

20,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

1,768,200

อุดหนุนสํานักงานกิ่ง
กาชาดอําเภอวาริชภูมิ

20,000

รวม 40,000 3,492,800 60,000 988,800 47,000,000
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