




ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนสวาง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลโนนสวาง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลโนนสวางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลโนน
สวาง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,341,755.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 78,133,736.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,203,225.16 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
22,248.80 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 5,403.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 47,960,596.36 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 178,761.48 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 90,520.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 238,172.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,308,480.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 1,578,055.68 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,144,744.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 25,421,861.98 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 8,710,131.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 37,905,911.80 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 10,791,845.19 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,396,724.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,371,190.61 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,738,792.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,592,360.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 128,132.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 909,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 178,761.48 42,500.00 202,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

90,520.00 98,100.00 115,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 238,172.60 240,000.00 310,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,308,480.00 1,450,000.00 1,720,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,578,055.68 251,000.00 221,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,393,989.76 2,081,600.00 2,568,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,144,744.62 21,043,400.00 24,552,126.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,144,744.62 21,043,400.00 24,552,126.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 25,421,861.98 24,845,000.00 24,845,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,421,861.98 24,845,000.00 24,845,000.00

รวม 47,960,596.36 47,970,000.00 51,965,726.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,791,845.19 8,512,750.00 12,680,202.00

งบบุคลากร 16,396,724.00 20,295,765.00 20,812,340.00

งบดําเนินงาน 6,371,190.61 10,898,695.00 10,803,584.00

งบลงทุน 1,738,792.00 5,704,790.00 5,237,600.00

งบเงินอุดหนุน 2,592,360.00 2,543,000.00 2,432,000.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,905,911.80 47,970,000.00 51,965,726.00

5



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลโนนสว่าง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลโนนสว่าง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 15,273,448

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,384,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,005,376

แผนงานสาธารณสุข 1,095,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 395,400

แผนงานเคหะและชุมชน 1,065,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 510,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,509,180

แผนงานการเกษตร 60,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,927,680

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,680,202

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,965,726
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,680,202 12,680,202
    งบกลาง 12,680,202 12,680,202
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,610,040 504,720 3,302,100 192,360 11,609,220
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,985,400 504,720 3,302,100 192,360 8,984,580

งบดําเนินงาน 1,400,000 10,000 1,983,728 0 3,393,728
    คาตอบแทน 565,000 0 548,000 0 1,113,000

    คาใช้สอย 745,000 10,000 355,600 0 1,110,600

    คาวัสดุ 90,000 0 560,000 0 650,000

    คาสาธารณูปโภค 0 0 520,128 0 520,128

งบลงทุน 235,500 0 35,000 0 270,500
    คาครุภัณฑ์ 235,500 0 35,000 0 270,500

รวม 9,245,540 514,720 5,320,828 192,360 15,273,448
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 840,000 840,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 840,000 840,000

งบดําเนินงาน 514,000 514,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 270,000 270,000

    คาวัสดุ 124,000 124,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 1,384,000 1,384,000
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,219,620 2,614,400 0 3,834,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,219,620 2,614,400 0 3,834,020

งบดําเนินงาน 606,200 2,419,656 0 3,025,856
    คาตอบแทน 431,200 5,000 0 436,200

    คาใช้สอย 135,000 2,389,656 0 2,524,656

    คาวัสดุ 40,000 0 0 40,000

    คาสาธารณูปโภค 0 25,000 0 25,000

งบลงทุน 29,500 34,000 0 63,500
    คาครุภัณฑ์ 29,500 34,000 0 63,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,067,000 15,000 2,082,000
    เงินอุดหนุน 0 2,067,000 15,000 2,082,000

รวม 1,855,320 7,135,056 15,000 9,005,376
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 665,400 665,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 665,400 665,400

งบดําเนินงาน 210,000 210,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใช้สอย 150,000 150,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

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

รวม 1,095,400 1,095,400
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 305,400 0 305,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 305,400 0 305,400

งบดําเนินงาน 0 60,000 60,000
    คาใช้สอย 0 60,000 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 305,400 90,000 395,400
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 605,040 605,040
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 605,040 605,040

งบดําเนินงาน 200,000 260,000 460,000
    คาวัสดุ 200,000 0 200,000

    คาใช้สอย 0 260,000 260,000

รวม 200,000 865,040 1,065,040
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000
    คาใช้สอย 40,000 40,000

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

รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 390,000 490,000
    คาใช้สอย 100,000 390,000 490,000

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

รวม 100,000 410,000 510,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,451,520 1,080,060 2,531,580
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,451,520 1,080,060 2,531,580

งบดําเนินงาน 1,130,000 0 1,130,000
    คาตอบแทน 410,000 0 410,000

    คาใช้สอย 390,000 0 390,000

    คาวัสดุ 330,000 0 330,000

งบลงทุน 179,600 4,668,000 4,847,600
    คาครุภัณฑ์ 179,600 0 179,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 4,668,000 4,668,000

รวม 2,761,120 5,748,060 8,509,180
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 0 30,000
    คาใช้สอย 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000 60,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบบุคลากร 421,680 421,680
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 421,680 421,680

งบดําเนินงาน 1,450,000 1,450,000
    คาวัสดุ 150,000 150,000

    คาสาธารณูปโภค 1,300,000 1,300,000

งบลงทุน 56,000 56,000
    คาครุภัณฑ์ 56,000 56,000

รวม 1,927,680 1,927,680
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 66,273.74 614.84 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 21,444.39 160,067.28 20,000.00 785.00 % 177,000.00
     ภาษีป้าย 21,757.00 18,079.36 22,500.00 11.11 % 25,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 109,475.13 178,761.48 42,500.00 202,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

20.00 10.00 100.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 3,800.00 3,440.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 10,000.00 150.00 % 25,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 800.00 920.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 4,500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 14,000.00 71,000.00 17,000.00 -5.88 % 16,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

ว
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

60,650.00 10,150.00 30,000.00 6.67 % 32,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 83,770.00 90,520.00 98,100.00 115,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 241,421.95 238,172.60 230,000.00 30.43 % 300,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 20,300.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 261,721.95 238,172.60 240,000.00 310,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 981,020.00 998,530.00 1,100,000.00 18.18 % 1,300,000.00
     รายไดจากตลาดสด 0.00 0.00 350,000.00 20.00 % 420,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 284,300.00 309,300.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดคาบริการอื่นๆ 0.00 650.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 1,265,320.00 1,308,480.00 1,450,000.00 1,720,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 1,377,295.68 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 23,100.00 41,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,797.00 310.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 110,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 149,400.00 159,450.00 150,000.00 -93.33 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 174,297.00 1,578,055.68 251,000.00 221,000.00

ว
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 344,028.96 355,194.13 488,500.00 0.41 % 490,500.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,753,729.22 9,973,017.75 10,050,900.00 22.88 % 12,350,900.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,501,381.16 2,771,308.20 2,968,300.00 33.69 % 3,968,300.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 32,894.20 52,129.54 251,600.00 0.00 % 251,600.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,248,104.12 5,535,308.22 6,713,300.00 2.71 % 6,895,000.00
     คาภาคหลวงแร 45,584.87 48,524.30 44,500.00 0.00 % 44,500.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 46,580.98 30,547.28 46,200.00 54.11 % 71,200.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

311,829.00 377,493.00 478,600.00 0.01 % 478,626.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,134.90 1,222.20 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,285,267.41 19,144,744.62 21,043,400.00 24,552,126.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 24,984,403.00 25,421,861.98 24,845,000.00 0.00 % 24,845,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 24,984,403.00 25,421,861.98 24,845,000.00 24,845,000.00
รวมทุกหมวด 44,164,254.49 47,960,596.36 47,970,000.00 51,965,726.00

ว
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,965,726   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 202,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 177,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ตามรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 160,067.28 บาท และรายรับ
จาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จัดเก็บ
ได้ 169,478.98 บาท  จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 177,000 บาท ประมาณการไว้สูง
กวารับจริงปีที่ผานมา กรอปกับเทศบาลตําบลโนนสวางได้ดําเนิน
การปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 25,000 บาท

ภาษีป้าย จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 18,079.36 บาท และ
รายงานรับจายเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จัดเก็บ
ได้ 16,328 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 จํานวน 25,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่
ผานมา โดยประมาณการตามจํานวนของผู้อยูในขายต้องชําระ
ภาษี และจัดเก็บรายได้จริงในปีปัจจุบัน ซึ่งคาดวาจะมีผู้ประกอบ
กิจการเพิ่มขึ้น
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 115,600 บาท
คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 10 บาท และรายงานรับจาย
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 20 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 ไว้ จํานวน 100 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่
ผานมาคาดวาจะได้รับในปีนี้

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 3,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จัดเก็บได้จริงตามรายงาน
รับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 3,440 บาท และ
รับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 3,000 บาท ประมาณการไว้ต่ํากวารับจริงปีที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 25,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร รายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรายงานรับจายเงิน ณ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จัดเก็บได้ 20,673.25 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 25,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา
คาดวาจะได้รับในปีนี้ เนื่องจากเทศบาลตําบลโนนสวางจะดําเนิน
การตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จัดเก็บได้จริงตามรายงาน
รับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 920 บาท และ
รายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
จํานวน 1,350 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ จํานวน 2,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมาคาดวาจะได้รับในปีนี้
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คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 5,000 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จัดเก็บ
ได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บ
ได้ 5,000 บาท และรับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
จํานวน 3,500 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ จํานวน 5,000 บาท ประมาณการไว้สูง
กวารับจริงปีที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะมีผู้ประกอบกิจการน้ํามันเพิ่ม
ขึ้น

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 16,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่นๆ จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 71,000 บาท และรายงานรับ
จาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 3,800 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 ไว้ จํานวน 16,000 บาท 

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จากรายงานรับจริง ณ
 วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรับจาย ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ จํานวน 3,000 บาท ซึ่งคาด
วาจะได้รับในปีนี้

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จากรายงาน
รับ-จายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรับ
จาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไว้ จํานวน 3,000 บาท ซึ่งคาดวาจะได้รับในปีนี้ เนื่องจาก
เทศบาลตําบลโนนสวางจะบังคับใช้กฎหมาย/ข้อบังคับท้องถิ่น
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จากรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรายงานรับจาย ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ จํานวน 20,000 บาท รายรับ
ประเภทนี้เกิดจากผู้กระทําผิดสัญญากับเทศบาลเป็นรายรับที่ไม
แนนอน จึงประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากรายงาน
รับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรายงาน
รับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไว้ จํานวน 3,000 บาท  ซึ่งคาดวาจะมีผู้ประกอบการมาขออนุ
ญาติรับขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในพื้นที่ รวมถึงบังคับใช้
เทศบัญญัติของเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 32,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วันที่ 30
 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 10,150 บาท และรายงานรับจาย ณ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 31,650 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 32,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา ซึ่งคาดวาจะมีประกอบการที่เข้าขายประกอบกิจการค้า
สําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพเพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับปี
ที่ผานมาก

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จัดเก็บได้จริง ตาม
รายงานและรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 จํานวน - บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 จัดเก็บได้ 420 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ จํานวน 1,000 บาท 
ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะได้ในปีนี้
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง จากรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรับจริง ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ จํานวน 500 บาท ประมาณ
การไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมา ซึ่งคาดวาจะได้รับในปีนี้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน และดอกเบี้ยเงินลง
ทุน พิจารณาจากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัด
เก็บได้ 238,172 บาท และรายงานรับจาย ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 84,197.24 บาท จึงประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 จํานวน 300,000 บาท เนื่องจากคาดการณ์วาจะได้รับ
ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นจากทุนสํารองเงินสะสม 

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชํารุด ไมคุ้มคากับการซอมแซมหรือไม
เกิดประโยชน์ที่จะเก็บ พิจารณาจากรายรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท และรายงานรับจาย ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน - บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 10,000 บาท เนื่องจากปี
นี้คาดวาจะดําเนินการขายทอดตลาดในสวนที่เป็นทรัพย์สินที่
ชํารุด ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,720,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,300,000 บาท

รายได้จากประปา จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วันที่ 30
 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 998,530 บาท และรายงานรับจาย ณ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 541,250 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 1,300,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากระบบการจายน้ําประปามีการปรับปรุงให้สามารถ
แจกจายน้ําได้เพียงพอ ประกอบกับครัวเรือนมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง ทําให้จํานวนผู้ใช้น้ําประปาเพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากตลาดสด จํานวน 420,000 บาท

รายได้จากตลาดสด จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วันที่ 30
 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 309,300 บาท และรายงานรับจาย ณ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 120,650 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 420,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาปีนี้จะมีผู้ประกอบกิจการ พอค้า แมค้า นํา
สินค้ามาจําหนายเพิ่มมากขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 221,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท

คาเขียนแบบแปลน จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วันที่ 30
 กันยายน 2564 จํานวน 41,000 บาท และรายงานรับจาย ณ วัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 จัดเก็บได้ 2,100 บาท จึงประมาณการราย
รับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 100,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะได้ในปีนี้

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับ
จริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ 310 บาท และ
รายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 5 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 1,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาปีนี้จะได้ในปีนี้
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เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 110,000 บาท

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ
 วันที่ 30 กันยายน 2564 จัดเก็บได้ - บาท และรายงานรับจาย
เงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 105,600 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 110,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะได้ในปีนี้ เนื่องจากมีประชาชนใช้
บริการ นําสงผู้ปวยฉุกเฉินของเทศบาลเพิ่มมากขึ้นและเทศบาล
จะได้รับคาชดเชยปฏิบัติการสงผู้ปวยฉุกเฉิน (1669) จากการ
แพทย์ฉุกเฉินรายละ 350 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จัดเก็บได้จริงตามรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 จํานวน - บาท
และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จัดเก็บได้ 5,000
 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไว้ จํานวน 10,000 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะได้ในปีนี้
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,552,126 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 490,500 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ คือ เงินภาษีประจําปี รวมทั้งเงิน
เพิ่มและคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และ
เงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 ที่กรมการขนสงจัดเก็บและจัดสรรให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวง
การคลังกําหนด เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรเงินภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ให้แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับจัดสรร
จํานวน 355,194.13 บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2565 ได้รับจัดสรรจํานวน 240,410.91  บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จํานวน 490,500.00 บาท สูงกวาปีงบประมาณที่ผานมาเนื่อง
จากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,350,900 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ เป็นรายได้ที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นแตละแหง ตามเกณฑ์ประชากรของแตละ อปท. โดยกรม
สรรพากรจัดเก็บแล้วนําสงกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
อัตราร้อยละ 20.29 ของเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากรหลังจากหักสวนที่ต้องจายคืนผู้เสียภาษีแล้ว โดยจัดสรร
เป็นรายเดือน จากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้
รับจัดสรร จํานวน 9,973,017.75 บาท และตรวจสอบรายรับ
จาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน  7,609,496.58
 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 จํานวน 12,350,900 บาท สูงกวาปีงบประมาณที่
ผานมา เนื่องจากคาดวาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะได้รับการ
จัดสรรไมต่ํากวาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,968,300 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (ภาษีมูลคาเพิ่ม 1
 ใน 9) เป็นรายได้จากยอดเงินภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ทั้งหมด นํามาจัดสรรให้องค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นดังนี้ กรมสรรพากรจัดเก็บ จะจัดสรรตามผลการจัดเก็บ
ของแตละจังหวัดและ กทม. อีกสวนหนึ่งจัดสรรใน
จังหวัด ระหวาง เทศบาล และ อบต. ตามเกณฑ์ประชากรใน
จังหวัด กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต จัดสรรโดยใช้เกณฑ์
ประชากร จากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 2,771,308.20 บาท และได้ตรวจสอบยอดจัดสรร
ตามรายงานรับจายเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้จัดสรร
แล้ว จํานวน 2,111,625.49 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3,968,300 บาท สูงกวากับปีงบ
ประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจะ
ได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 251,600 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐจัดเก็บจากรายรับของการ
ประกอบกิจการธนาคารตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์หรือ
กฎหมายเฉพาะธุรกิจเงินลงทุน ธุรกิจเงินลงทุน ธุรกิจหลัก
ทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการประกันชีวิต โรงรับ
จํานํา การค้าอสังหาริมทรัพย์และการขายหลักทรัพย์ ฯลฯ โดย
จัดเก็บจากบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล และ
นิติบุคคลอื่นซึ่งรัฐจะจัดเก็บภาษีโดยรวมภาษีที่เก็บให้ราชการ
สวนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของอัตราภาษีที่กําหนดของแตละ
กิจการ หนวยงานจัดเก็บ คือ กรมสรรพากรในภูมิภาค และ กรม
ที่ดินในภูมิภาค และจัดสรรให้เทศบาลและองค์การบริหารสวน
ตําบลตามสัดสวนประชากร จากรายงานรับจริง ณ วัน
ที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับจัดสรรจํานวน 52,129.54 บาท และ
ตรวจสอบยอดที่ได้รับจัดสรร ณวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 50,006.60 จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 251,600.00 บาท สูงกวาปีงบ
ประมาณที่ผานมาคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,895,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต ตามกฎหมายวาด้วยสุราและกฎหมายวาด้วย
ภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา กรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บและนําสง
กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัด
เก็บตามอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตกําหนด และรวมอัตราที่จัด
เก็บเพิ่มตามข้อบัญญัติจัดเก็บซึ่งไมเกินร้อยละ 30 ของอัตรา
ภาษีกรมสรรพสามิตนํามาจัดสรรให้แกเทศบาล อบต.เมือง
พัทยา กทม. ตามสัดสวนประชากร ภาษีสรรพสามิต คือภาษีการ
ขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท เชน
สินค้าที่บริโภคแล้วอาจกอให้เกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม
อันดี สินค้าและบริการฟุมเฟือย สินค้าที่กอให้เกิดภาระตอ
รัฐบาลที่จะต้องสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ หรือสินค้าที่กอ
ให้เกิดมลภาวะตอสิ่งแวดล้อม เชน เครื่องดื่ม รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ น้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามัน ฯลฯ โดยกรมสรรพ
สามิตเป็นผู้จัดเก็บตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2534 และเพิ่มภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ร้อยละ 10
 ของคาภาษี สงเข้าบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น นํามาจัดสรรให้ เทศบาล อบต. เมือง
พัทยา กทม. ตามสัดสวนจํานวนประชากร จากรายงานรับจาย ณ
 วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับจัดสรร จํานวน 5,535,308.22
 บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ได้รับจัดสรร 3,596,348.84 บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 6,895,000 บาท สูง
กวารับจริงปีที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ําจาก
เดิม
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คาภาคหลวงแร จํานวน 44,500 บาท

คาภาคหลวงแร เป็นคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ ต้องชําระ
ให้แกรัฐ ซึ่งกําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ
. 2509 โดยจัดสรรให้แก อบต.หรือเทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบ
คลุมพื้นที่สัมปทาน ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายใน
เขต อบต.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
สัมปทานในอัตรา ร้อยละ 10 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต
.หรือเทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร ร้อยละ 10 อบจ.ได้รับ
จัดสรรร้อยละ 20 เฉพาะ อบจ. ในเขตพื้นที่ อบจ.นั้นๆ
จากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 48,524.30 บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2565 ได้รับจัดสรรจํานวน 35,787.67 บาท จึง
ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 จํานวน 44,500.00 บาท ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมตางจากเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 71,200 บาท

คาภาคหลวงปิโตเลียม เป็นคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ทําการหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ ต้องชําระ
ให้แกรัฐ ซึ่งกําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ
.2509 โดยจัดสรรให้แก อบต.หรือเทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบคลุม
พื้นที่สัมปทาน ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบ
ต.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานใน
อัตรา ร้อยละ 10 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือเทศบาล
ในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร ร้อยละ 10 อบจ.ได้รับจัดสรรร้อย
ละ 20 เฉพาะ อบจ. ในเขตพื้นที่ อบจ.นั้นๆ จากรายงาน รับ
จริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับจัดสรรจํานวน 30,547.28
  บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้รับจัด
สรรจํานวน 33,602.77 บาท จึงประมาณการรายรับประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 จํานวน 71,200 บาท สูงกวาปีงบประมาณที่
ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับจัดสรรไมต่ํากวาเดิม
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 478,626 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน เป็นคาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการ
หาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ ต้องชําระให้แกรัฐ ซึ่ง
กําหนดตาม พ.ร.บ.พิกัดอัตราคาภาคหลวงแร พ.ศ. 2509 โดย
จัดสรรให้แก อบต.หรือเทศบาล ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
สัมปทาน ในอัตราร้อยละ 20 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต
.หรือเทศบาลอื่นในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สัมปทานใน
อัตรา ร้อยละ 10 ของที่จัดเก็บได้ภายในเขต อบต.หรือ
เทศบาลในจังหวัดอื่นได้รับจัดสรร ร้อยละ 10 อบจ. ได้รับจัดสรร
ร้อยละ 20 เฉพาะ อบจ. ในเขตพื้นที่ อบจ. นั้นๆ
จากรายงานรับจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รับจัดสรร
จํานวน 377,493 บาท และรายงานรับจาย ณ วันที่ 30
 มิถุนายน 2565 ได้รับจัดสรรจํานวน 465,201 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 478,626
 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

ภาษีจัดสรรอื่นๆ เป็นภาษีการขายสุรา ตามสํานักงานสรรพ
สามิต รับชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิ่ม
เพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 จากคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุราประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 เพื่อจัดสรรให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ร้อยละ 97 รายงานรับจริง ณ วันที่ 30
 กันยายน 2564 จํานวน 1,222.20 บาท และรายงานรับจาย ณ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1,154.30 บาท จึงประมาณ
การรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ไว้ จํานวน 1,500
 บาท ประมาณการไว้สูงกวารับจริงปีที่
ผานมาคาดวาได้รับในปีนี้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 24,845,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,845,000 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กร
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ปกครองสวนท้องถิ่น กําหนดให้รายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้อง
นําไปตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายการดังตอไปนี้ ให้ประมาณการใกล้
เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ซึ่งประกอบด้วย
1) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอน
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ปฐมวัยและเด็กปฐมศึกษา
3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
ปฐมวัยและเด็กปฐมศึกษา
4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว คา
เครื่องแบบนักเรียน คาอุปกรณ์การเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน
5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาประเภทเงินเดือน
พนักงานครูเทศบาล, คาตอบแทนผู้ชวยดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก (ไม
กําหนดคุณวุฒิ) และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6) เงินอุดหนุนคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
8) เงินอุดหนุนสําหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย
เอดส์
9) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
10) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
11) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
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จากรายงานรับจริง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ณ วันที่ 30
กันยายน 2564 ได้รับจัดสรรจํานวน 25,421,861.98 บาท และ
รายงานรับจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้รับ
จัดสรรจํานวน 20,411,406.00 บาท จึงประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 24,845,000.00
บาท 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 370,205.99 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 13,319.81 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 238,054 188,943 312,000 0.25 % 312,780

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,600 14,025.1 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7,580,200 7,689,100 8,000,200 13.92 % 9,114,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,827,200 1,876,200 1,898,600 4.79 % 1,989,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 54,000 48,000 90,000 -33.33 % 60,000

เงินสํารองจาย 0 58,313 170,650 -41.4 % 100,000

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 25,000 20 % 30,000

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

34,751.95 34,964.09 40,000 0 % 40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง
อําเภอเมืองบึงกาฬ    จังหวัดบึงกาฬ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
โนนสวาง

173,520 174,000 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 693,750 17.28 % 813,622

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

462,932.04 708,300 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,764,783.79 10,791,845.19 11,450,200 12,680,202
รวมงบกลาง 10,764,783.79 10,791,845.19 11,450,200 12,680,202
รวมงบกลาง 10,764,783.79 10,791,845.19 11,450,200 12,680,202

รวมแผนงานงบกลาง 10,764,783.79 10,791,845.19 11,450,200 12,680,202
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 542,027 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 92,386 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 92,386 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

198,720 143,163 198,720 0 % 198,720
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,248,136 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,118,098 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,692,350 2,924,950 2,781,165 34.21 % 3,732,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

95,760 95,760 95,760 0 % 95,760

เงินประจําตําแหนง 172,500 204,000 222,000 0 % 222,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,089,819 1,010,530 864,080 1.25 % 874,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 84,931 64,870 64,140 -6.45 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,135,360 4,300,110 4,027,145 4,985,400
รวมงบบุคลากร 6,760,000 6,418,208 6,651,785 7,610,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

3,000 0 405,000 -1.23 % 400,000

คาเบี้ยประชุม 8,250 10,500 13,000 -23.08 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,680 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 109,000 120,000 146,000 -17.81 % 120,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 47,300 31,200 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 169,230 161,700 619,000 565,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 117,832.3 167,795.5 260,000 -36.54 % 165,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 8,880 18,260 35,000 0 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลัยชอ
ดอกไมกระเชาดอกไมและพวงมาลัย

0 0 5,000 0 % 5,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาใชจายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล

0 572,331.1 0 0 % 0

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

50,248 32,144 160,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 88,500 14,900 250,000 -100 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการดูแลรักษาและคุมครองป้องกัน
ที่ดินที่สาธารณประโยชน์

36,780 0 150,000 -100 % 0

โครงการดูแลรักษาและคุมครองป้องกัน
ที่ดินสาธารณประโยชน์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่     14,200 0 20,000 -100 % 0

โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
บุคคลดีเดน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
บุคคลดีเดน

0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 0 0 100 % 300,000

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 0 201,000 -100 % 0

โครงการยกระดับการมีสวนรวมภายใตการ
มีสวนรวมองค์กรหลัก  4  ฝ่าย

0 0 0 100 % 5,000

โครงการยกระดับการมีสวนรวมภายใตการ
มีสวนรวมองค์กรหลัก  4  ฝ่าย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0 10,000 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์ปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

8,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 111,682.86 117,034.43 155,000 -54.84 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 436,123.16 932,465.03 1,266,000 745,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,769 28,527 50,000 -20 % 40,000

วัสดุงานบานงานครัว 26,190 44,962 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,880 10,920 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 123,839 84,409 110,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 729,192.16 1,178,574.03 1,995,000 1,400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 63,000 0 0 100 % 7,000

เกาอี้สํานักงาน (สป.) 6,000 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน (หองประชุมเล็ก) 28,900 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 121,500 0 0 0 % 0
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ตูเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 หลัง

0 0 11,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 7,500 0 0 0 % 0

เต็นท์ผาใบ 0 40,000 0 0 % 0

โตะทํางาน 7,700 8,000 0 100 % 16,000

โตะทํางาน (สป.) 15,400 0 0 0 % 0

โตะประชุม 15,200 0 0 0 % 0

โตะพับอเนกประสงค์ 0 30,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนังขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 
จํานวน 4 ตัว

0 5,992 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์) 0 0 0 100 % 24,000

เครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดมือถือ 5 วัตต์) 0 0 0 100 % 48,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 120,000 -100 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 28,900 0 0 % 0

จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 0 5,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 0 0 0 100 % 9,500
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 33,800 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 34,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 20,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 6,990 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 304,000 139,592 147,990 235,500
รวมงบลงทุน 304,000 139,592 147,990 235,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาหนวยงานอื่นหรือสถาบัน
ภายนอก

0 15,000 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 15,000 15,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 15,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,793,192.16 7,751,374.03 8,809,775 9,245,540
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 355,320 -35.29 % 229,920

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 266,880 2.97 % 274,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 622,200 504,720
รวมงบบุคลากร 0 0 622,200 504,720

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0 4,410 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 4,410 15,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 4,410 15,000 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 4,410 637,200 514,720
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,389,010 1,827,440 2,282,520 -1.83 % 2,240,760
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

16,610 11,020 3,780 463.49 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 46,500 78,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 682,440 823,365 886,920 3.06 % 914,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,460 42,715 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,159,020 2,782,540 3,299,220 3,302,100
รวมงบบุคลากร 2,159,020 2,782,540 3,299,220 3,302,100

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

46,100 30,500 510,000 -17.65 % 420,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบาน 45,000 99,000 108,000 0 % 108,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 9,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 97,700 138,500 638,000 548,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 215,600

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 71,205 66,000 190,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

38,056 14,248 100,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ 37,600 44,380 80,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการเคาะประตูบานเชิญเสียภาษี 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเคาะประตูบานเชิญเสียภาษี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเคาะประตูบานเชิญเสียภาษี  0 2,700 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,101.11 12,282.07 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 151,962.11 139,610.07 430,000 355,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,371 36,251 100,000 -20 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 347,497.21 327,122 500,000 -10 % 450,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,550 19,650 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 14,297 14,178 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 430,715.21 397,201 630,000 560,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 403,817.54 344,192.63 260,000 38.46 % 360,000

คาบริการโทรศัพท์ 86,631.39 85,810.55 150,000 -73.25 % 40,128

คาบริการไปรษณีย์ 7,415 27,086 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 497,863.93 457,089.18 430,000 520,128
รวมงบดําเนินงาน 1,178,241.25 1,132,400.25 2,128,000 1,983,728

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 35,000

เกาอี้สํานักงาน 6,000 0 0 0 % 0

เกาอี้สํานักงาน (กองคลัง) 3,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมราคา
ติดตั้ง) 

0 0 64,800 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 18,000 -100 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 30,000 0 0 0 % 0

โตะทํางาน 15,400 0 0 0 % 0

โตะทํางาน (กองคลัง) 7,700 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 16,700 34,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 9,800 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 2,500 2,300 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 81,500 28,800 121,800 35,000
รวมงบลงทุน 81,500 28,800 121,800 35,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,418,761.25 3,943,740.25 5,549,020 5,320,828
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 192,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 192,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 192,360

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 192,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,211,953.41 11,699,524.28 14,995,995 15,273,448
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 228,240 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 522,480 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 64,020 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 814,740 0
รวมงบบุคลากร 0 0 814,740 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 834,740 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 196,920 216,660 0 100 % 239,520

คาตอบแทนพนักงานจาง 551,355 808,990 0 100 % 540,480

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 75,465 105,340 0 100 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 823,740 1,130,990 0 840,000
รวมงบบุคลากร 823,740 1,130,990 0 840,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

56,800 100,500 80,000 -37.5 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,480 79,220 70,000 -28.57 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 117,280 179,720 150,000 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสีขาว 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในสถานศึกษา

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 0 100,000 100 % 200,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 122,100 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุก
เฉินกอนนําสงโรงพยาบาล

0 64,580 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให
แกพนักงานดับเพลิง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด

0 0 5,550 260.36 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 64,580 267,650 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 28,000 162,200 -54.38 % 74,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเครื่องดับเพลิง 57,800 16,200 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 57,800 44,200 222,200 124,000
รวมงบดําเนินงาน 175,080 288,500 639,850 514,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตูเก็บถังดับเพลิงเคมีแหง (แบบถังคู) 24,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลองวงจรปิด 0 9,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,200 17,300 0 0
รวมงบลงทุน 24,200 17,300 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.อ.)

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,023,020 1,436,790 639,850 1,384,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,023,020 1,436,790 1,474,590 1,384,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 385,980 816,477 813,960 8.71 % 884,820

เงินประจําตําแหนง 18,000 58,419 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 244,080 253,920 264,120 4.04 % 274,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 648,060 1,128,816 1,138,080 1,219,620
รวมงบบุคลากร 648,060 1,128,816 1,138,080 1,219,620
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 248,000 16.94 % 290,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบาน 0 63,742 94,000 28.94 % 121,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 63,742 362,000 431,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,900 1,017 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในเขต
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

3,352 0 50,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 0 0 50,000 -100 % 0
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมใหความรูกับบุคลากรทาง
การศึกษา

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 5,252 1,017 110,000 135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,657 18,740 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500 9,850 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 32,157 28,590 45,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 37,409 93,349 517,000 606,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (กองการศึกษา) 0 0 0 100 % 3,500

เกาอี้สํานักงาน (กองการศึกษา) 0 7,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 57,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 9,800 0 0 % 0

ตูบานเลื่อนกระจกสูง 0 0 9,000 0 % 9,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 154 x 78 x 
75 ซม. จํานวน 1 ตัว

0 8,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 0 22,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 81,800 31,000 29,500
รวมงบลงทุน 0 81,800 31,000 29,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 685,469 1,303,965 1,686,080 1,855,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,116,180 1,185,080 1,259,160 7.29 % 1,351,000

เงินวิทยฐานะ 59,500 101,500 168,000 42.5 % 239,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 798,480 816,130 915,480 6.61 % 976,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 45,360 40,010 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,019,520 2,142,720 2,390,640 2,614,400
รวมงบบุคลากร 2,019,520 2,142,720 2,390,640 2,614,400
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 6,600 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 4,000 25 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 6,600 4,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 82,730 76,380 165,000 16.36 % 192,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 79,750 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของเทศบาลตําบลโนนสวาง

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

788,100 765,600 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 988,775 -9.22 % 897,570
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วัสดุงานบานงานครัว 0 0 1,219,920 0.83 % 1,230,086

รวมค่าใช้สอย 950,580 841,980 2,403,695 2,389,656
ค่าวัสดุ

คาอาหารเสริม (นม) 918,983 852,589 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 918,983 852,589 0 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 13,723.69 14,806.66 20,000 25 % 25,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 13,723.69 14,806.66 20,000 25,000
รวมงบดําเนินงาน 1,883,286.69 1,715,975.66 2,427,695 2,419,656

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 34,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 34,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลา
ราม

0 0 345,000 -100 % 0

โครงการตอเติมหลังคาสนามเด็กเลนศูนย์
อบรมเด็กกอนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม

42,800 0 0 0 % 0

โครงการตอเติมหลังคาหองครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบานนาดี

0 0 67,000 -100 % 0

โครงการปูกระเบื้องหองครัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบานนาดี

0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,800 0 437,000 0
รวมงบลงทุน 42,800 0 437,000 34,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง" 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 15,000
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โครงการพัฒนาทักษะการใช ICT เพื่อการ
เรียนรูของเด็กนักเรียน

0 0 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,680,460 2,249,860 0 0 % 0

สนับสนุนอาหารกลางวันใหแก ร.ร.บาน
ดอนปอ, ร.ร.บานโนนสวาง

0 0 2,058,000 -1.02 % 2,037,000

อุดหนุนโรงเรียนบานดอนปอ 0 15,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,680,460 2,264,860 2,088,000 2,067,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,680,460 2,264,860 2,088,000 2,067,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,626,066.69 6,123,555.66 7,343,335 7,135,056
งานระดับมัธยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสม
ผสาน "เศรษฐกิจพอเพียง"

0 0 0 100 % 15,000

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 0 0 15,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

รวมงานระดับมัธยมศึกษา 0 0 15,000 15,000
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รวมแผนงานการศึกษา 6,311,535.69 7,427,520.66 9,044,415 9,005,376
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,000 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 22,000 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 22,000 0 20,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 22,000 0 20,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 15,060 1,131.08 % 185,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 432,000 0 % 432,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 495,060 665,400
รวมงบบุคลากร 0 0 495,060 665,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 49,900 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 49,900 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก 0 0 0 100 % 30,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก 17,980 0 0 0 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแกไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน

9,250 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุก
เฉินกอนนําสงโรงพยาบาล

298,575 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุก
เฉินกอนนําสงโรงพยาบาล (หนวยกูชีพ)

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน 10,000 0 0 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

42,425 37,650 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช
ประสงค์ 

18,250 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 396,480 37,650 150,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 50 % 30,000

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 396,480 87,550 190,000 210,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

180,000 217,500 220,000 0 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 217,500 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 217,500 220,000 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 576,480 305,050 905,060 1,095,400
รวมแผนงานสาธารณสุข 598,480 305,050 925,060 1,095,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 196,920 70,280 37,020 400.81 % 185,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 316,920 190,280 157,020 305,400
รวมงบบุคลากร 316,920 190,280 157,020 305,400
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 316,920 190,280 167,020 305,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่

0 67,000 0 0 % 0
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โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการ และดอยโอกาสทางสังคม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 67,000 20,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 67,000 20,000 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

30,000 30,000 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 97,000 50,000 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 346,920 287,280 217,020 395,400

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 601,990 377,740 458,780 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

23,215 6,285 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 21,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 499,299 747,360 622,200 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 59,141 90,900 56,640 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,225,645 1,243,285 1,179,620 0
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รวมงบบุคลากร 1,225,645 1,243,285 1,179,620 0
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

9,000 27,000 210,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,520 0 50,000 -100 % 0

คาเชาบาน 0 15,000 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 32,520 42,000 310,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 111,935 23,400 245,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

0 5,000 50,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ 4,900 0 50,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 142,240 148,095.7 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 259,075 176,495.7 555,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,980 8,340 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 185,196 140,493 300,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,548 19,770 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 219,724 168,603 370,000 0
รวมงบดําเนินงาน 511,319 387,098.7 1,235,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสาร 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีต 22,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 33,400 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 0 21,800 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 11,500 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 6,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 37,000 73,600 0 0
รวมงบลงทุน 37,000 73,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,773,964 1,703,983.7 2,414,620 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 34,530 133,370 160,760 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

3,550 12,765 6,600 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 265,560 273,820 193,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 42,275 36,060 28,740 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 345,915 456,015 389,500 0
รวมงบบุคลากร 345,915 456,015 389,500 0
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งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 143,445 128,528 200,000 0 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 143,445 128,528 200,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 143,445 128,528 200,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตัดคอนกรีต 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ 0 0 55,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมโลหะ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 95,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 95,500 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึง
กาฬตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าโนนนอย 
หมูที่ 5 บานดอนปอ

291,711.6 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 291,711.6 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 291,711.6 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 781,071.6 584,543 685,000 200,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 447,402 476,650 484,320 1.39 % 491,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 44,598 42,770 36,000 216.67 % 114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 492,000 519,420 520,320 605,040
รวมงบบุคลากร 492,000 519,420 520,320 605,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 31,920 42,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 31,920 42,000 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 46,100 0 0 0 % 0

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 240,000

คาธรรมเนียมกําจัดขยะ 150,138 144,778.5 222,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 0 8,515 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก 
สายรอง และชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 196,238 153,293.5 257,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 228,158 195,293.5 277,000 260,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 720,158 714,713.5 797,320 865,040
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,275,193.6 3,003,240.2 3,896,940 1,065,040
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมกลุมอาชีพในเขตตําบล
โนนสวาง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุ

57,700 35,100 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุม
สตรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เยาวชน

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 57,700 35,100 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 57,700 35,100 40,000 40,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 0 30,000 0 0 % 0

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

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 57,700 65,100 70,000 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 57,700 65,100 70,000 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สวางตอตานยาเสพติด

0 0 100,000 0 % 100,000
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โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนน
สวางตานยาเสพติด

99,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 99,950 0 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 99,950 0 100,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,950 0 100,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

0 0 10,000 200 % 30,000

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

16,408 6,250 0 0 % 0

โครงการประเพณีเทียนเขาพรรษา 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 150,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000 0 0 % 0
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 80,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 49,575 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 115,983 56,250 30,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 115,983 56,250 30,000 390,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานดอนปอ
ตามโครงการแขงวาวเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น

0 0 0 100 % 20,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 115,983 56,250 30,000 410,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 0 20,000 15,000 -100 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานบานดอนปอ
ตามโครงการแขงวาวเพื่อสงเสริมการทอง
เที่ยวชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทองถิ่น

50,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 20,000 15,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 20,000 15,000 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 20,000 15,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,933 76,250 145,000 510,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 867,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 488,040
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,451,520
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,451,520

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 280,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 410,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือเดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว

0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 330,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,130,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (สําหรับ ผอ.กองชาง) 0 0 0 100 % 5,500

เกาอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงาน) 0 0 0 100 % 17,500
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติด
ตั้ง)

0 0 0 100 % 32,200

โตะทํางาน 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ 0 0 0 100 % 43,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์โรงงาน

กบไฟฟ้า แบบมือถือ 0 0 0 100 % 14,500

เครื่องเจีย-ตัด แบบมือถือ 0 0 0 100 % 2,500

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 0 0 0 100 % 6,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุค 0 0 0 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 179,600
รวมงบลงทุน 0 0 0 179,600

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,761,120
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 158,400 102.88 % 321,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 7,100 167.89 % 19,020

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 298,520 121.45 % 661,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 15,900 394.34 % 78,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 479,920 1,080,060
รวมงบบุคลากร 0 0 479,920 1,080,060

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 0 0 5,500 -100 % 0

บล็อกไรสาย 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 10,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K)

0 0 80,000 -41.25 % 47,000
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมหองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลโนนสวาง

249,500 0 0 0 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบาน
นายเต็ม ศรีมะมัย-นายสุกรรณ์  เดชบุญ) 
หมูที่ 2 บานชัยบาดาล

0 0 39,000 -100 % 0

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังปั๊ม
น้ํามัน นายบุญเลิศ สิบหมู - บานโนนงาม) 
หมูที่ 4 บานนาดี

0 0 242,000 -100 % 0

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู (ชวงสี่แยกบานนายบุญศรี บุตรพรม 
– บานนายพงศักดิ์ บุตรพรม) หมูที่ 7 บาน
บูรพา

0 0 287,000 -100 % 0

กอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลโนนสวาง 0 0 144,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบานนางจุฬาลักษณ์  
แกวสะอาด-นางพงษ์  เพชรประกอบ) หมูที่ 
3 บานสรรทวี

0 0 209,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบานนางถนอม จันทร์น้ําคํา-ทต
.โนนสวาง) หมูที่ 11 บานโนนดู

0 0 194,000 -100 % 0
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กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนางสตรี สกุลชัย - นาย
วิเชียร สีสิงห์) หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 253,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายเดิน นาพิมล - บานนาง
บัวไล สุภา) หมูที่ 8 บานหนองไฮ

0 0 180,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ชวงบานนายทองสุข สุทธิประภา - 
บานนายสิน สุดตานนต์) หมูที่ 1 บานโนน
สวาง

0 0 175,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายลําหวยลึกตอนบนนานาง
ณัฐนันท์  ศิริรัตน์) หมูที่ 9 บานพรนิยม

0 0 92,000 -100 % 0

กอสรางวางทอระบายน้ําพรอมขยายไหล
ทางหนาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ตลาด
สด ทต.โนนสวาง ม.9

0 0 480,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนลูกรัง (จากวัดวังทอง 
- สวนยางนายบุญชวย  ชินคํา) หมูที่  7 
บานบูรพา

0 0 0 100 % 349,000

โครงการกอสรางบอพักทอระบายน้ําและ
รางระบายน้ํา (ขางวัดสวางสําราญธรรมคุณ) 
หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 32,000 -100 % 0
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงบานนางดวงดาว 
พันธะศรี - บานนายชํานาญ แกวสะอาด) 
หมูที่  11 บานโนนดู

0 0 0 100 % 147,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงบานนายสิงห์  สุข
วัน - บานนางทองมี     สมประสงค์) หมูที่  
4 บานนาดี

0 0 0 100 % 224,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงบานนายสิงห์ สม
พิทักษ์ - สวนยาง) หมูที่ 8 บานหนองไฮ

0 0 0 100 % 435,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงบานนายอุทัย  
ผานวงค์ - บานนางจันทร์  สังกะสี) หมูที่  4 
บานนาดี

0 0 0 100 % 401,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงสามแยกบานนาง
สอน มีคุณ - สามแยกหนาเทศบาลตําบล
โนนสวาง) หมูที่  11  บานโนนดู

0 0 0 100 % 485,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ชวงสี่แยกบานนาย
ประสาร  บุตรพรม - บานนางแดง  ชาว
ชอบ) หมูที่ 3 บานสรรทวี

0 0 0 100 % 78,000
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. (ระหวางบานนาย
ศิลปะชัย  ชัยประภา - บานนางวาสนา  
บุญมา) หมูที่ 1 บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 149,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ชวงบานนางอั้ว  ชินคํา 
- บานนายทองนาค  พิมพรภิรมย์ หมูที่  1 
บานโนนสวาง

0 0 0 100 % 137,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล.(ชวงบานนายชาติ ผาย
พันธ์ - บานนายพัชระ  แสงกองมี) หมูที่  2 
บานชัยบาดาล

0 0 0 100 % 352,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล.(ชวงบานนายสมหมาย  
คนล้ํา - บานนางวันจังกร  ประชุมสาย) หมู
ที่ 3 บานสรรทวี

0 0 0 100 % 229,000

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล.(สายบานพรนิยม - 
ลําหวยผึ้ง) หมูที่  9  บานพรนิยม

0 0 0 100 % 398,000

โครงการกอสรางวางทอระบายพรอมขยาย
ไหลทาง คสล.(ชวงบานนางดวงใจ - หมอ
แปลงไฟฟ้า) หมูที่  10  บานโนนงาม

0 0 0 100 % 317,000
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ปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
หนองดินดํา - โคกกระแซ) หมูที่ 6 บาน
หนองดินดํา

0 0 211,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ม. 4 (ชวงบาน
นางแสงจันทร์ ละครพล - นายถวิล ตาดบัว)

0 85,500 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคสล. (จากบานโนน
งาม  ม.10 -  ถนนคสล. แยกบานบูรพา ม
.7)

0 277,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคสล. พรอมวางทอ
ระบายน้ํา 
(สายบานหนองไฮ - บานดอนปอ ทางโนน
นอย)

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บานชัยบาดาล
(บริเวณขางวัดศรีสุมังคราราม ฝั่งทิศตะวัน
ออก)

94,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 1 (ชวงนา
นางสายทอง จันทวงศ์ - ลําหวยอาฮง ตําบล
ไคสี)

0 132,000 0 0 % 0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอม
ขยายไหลทาง หมูที่ 9
(สายบานนายสันติ ชางยนต์ - บานนายบุญ
เลิศ สิบหมู)

208,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม. 7 (ชวงสี่แยกบาน
นางลี คําแหงพล – สามแยกบานนายสนิท 
ดวงเลิศ)

0 75,200 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.1
(ชวงบานนายกงใจ แสงวงษ์ - นายสวัสดิ์ 
หงษ์จุมพล - นายเปี่ยง จินาวรณ์)

263,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.1
(ชวงศาลาประชาคม ม.1 - นายบุญมี ศิริ
สุวรรณ - นายประสาน อนุพันธ์)

207,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.3 บานสรรทวี
(จากบานนายสมร มวงแกว - ศาลา
ประชาคมหมูบาน)

315,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. ม.5
(ชวงบานนายพรมมา เบาคํา - แยกบาน
ชัยบาดาลบานนายลวน นิลเกตุ)

266,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง คสล. หมูที่ 6 (ชวงบานนายสี 
ป้องปาน - นางชา โจมฟอย)

0 219,000 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทางคสล. หมูที่ 2 
บานชัยบาดาล (ชวงบานนายถาวร อะภัย - 
บานบุญชัย เข็มศิริ)

460,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทางคสล. หมูที่ 6
(ชวงบานนางสีดา รินทรักษ์ - บานนางแดง 
สุรยุทธ)

334,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7 บานบูรพา – หมูที่ 4 บานนาดี (ชวง
บานนายบุญศรี บุตรพรม – บานนายสุด 
ทักษ์สิน)

0 262,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการซอมแซมถนน คสล. หมูที่ 7 บาน
บูรพา (ชวงบานนายบุญเม็ง สุทธิประภา - 
บานนางศิริเลิศ ศรีพุทธทา)

178,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวง
บานนายปัญญา โอนนอกถึงสวนยางพารา
นายหลี ไชยครุต) หมูที่  11 บานโนนดู

0 0 0 100 % 301,000
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวง
สวนยางพารานายดํารง  พรมบิน - สวน
ยางพารา นางจุฬาลักษณ์  แกวสะอาด) หมู
ที่ 3 บานสรรทวี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวง
หนารร.หนองเข็งวิทยาคมถึงสวนยางพารา
นางคําพันธ์ บุญฤทธิ์) หมูที่  11 บานโนนดู

0 0 0 100 % 219,000

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังสู
พื้นที่การเกษตร (ระหวางนานายหนู สังกะสี 
- นานายบุญเติม พิมพรภิรมย์) หมูที่ 1 บาน
โนนสวาง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถน
ลูกรัง ภายในหมูบาน/ถนนสูพื้นที่การ
เกษตร

280,000 99,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตําบล
โนนสวาง

0 168,000 0 0 % 0

ปรับปรุง/ซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนนลูกรัง
ภายในหมูบาน/ถนนสูพื้นที่การเกษตร

0 0 0 100 % 100,000

ปรับปรุงซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภาย
ในหมูบาน/ถนนสูพื้นที่การเกษตร

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,063,000 1,317,700 2,718,000 4,668,000
รวมงบลงทุน 3,063,000 1,317,700 2,728,500 4,668,000

รวมงานก่อสร้าง 3,063,000 1,317,700 3,208,420 5,748,060
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,063,000 1,317,700 3,208,420 8,509,180
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผู
มีรายไดนอย

0 0 40,000 -100 % 0

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ดานการใหความชวยเหลือเกษตรกรผู
มีรายไดนอย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 30,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางทํานบปิด-เปิดน้ํา (บริเวณลําหวยผึ้ง 
นานางทองแทง บุตรพรม) หมูที่ 9 บานพร
นิยม

0 0 223,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 223,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 223,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 263,000 30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวาง 23,000 30,000 0 0 % 0

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวางตาม
โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา

0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวางตาม
โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 23,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 23,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 23,000 30,000 30,000 30,000
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รวมแผนงานการเกษตร 23,000 30,000 293,000 60,000
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 332,760 336,450 342,360 5.64 % 361,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 48,000 53,000 13.21 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 380,760 384,450 395,360 421,680
รวมงบบุคลากร 380,760 384,450 395,360 421,680

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุอื่น 187,100 257,848 300,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 187,100 257,848 300,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 835,424.68 743,313.47 1,300,000 0 % 1,300,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 835,424.68 743,313.47 1,300,000 1,300,000
รวมงบดําเนินงาน 1,022,524.68 1,001,161.47 1,600,000 1,450,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด  10 แรงมา

0 0 80,000 -100 % 0

เครื่องปั๊มน้ําแบบหอยโขง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
ขนาด 5 แรงมา

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 0 0 0 100 % 40,000

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง

0 40,000 0 0 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 
จํานวน 1 เครื่อง.

0 40,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตูควบคุมไฟฟ้าพรอมติดตั้งระบบการผลิต
น้ําประปา

0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 3 แรงมา 0 0 64,000 -100 % 0

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใตน้ํา ขนาด 5 แรงมา 0 0 40,000 -100 % 0

ตูควบคุมพรอมติดตั้งระบบการผลิตน้ํา
ประปา

0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 80,000 230,000 56,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ขยายเขตประปาภายในตําบลโนนสวาง 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 24,000 0
รวมงบลงทุน 0 80,000 254,000 56,000

รวมงานกิจการประปา 1,403,284.68 1,465,611.47 2,249,360 1,927,680
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,403,284.68 1,465,611.47 2,249,360 1,927,680

รวมทุกแผนงาน 38,344,804.17 37,905,911.8 47,970,000 51,965,726

96



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลโนนสวาง

อําเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,965,726 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,680,202 บาท
งบกลาง รวม 12,680,202 บาท

งบกลาง รวม 12,680,202 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 312,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกเทศบาลตําบลโนนสวาง โดย
จายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี (เดือน
มกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,114,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้
สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะ
ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90
 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,989,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 5 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แกผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมเพียง
พอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 6 ลําดับที่ 3 
(สํานักปลัด)
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เงินสํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณี การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน (P.M 2.5)  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
 (ทุกกอง)
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกทาง
โค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติก
ใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(สํานักปลัด)

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
รายปี โดยพิจารณา จากรายรับจริงประจําปี ที่ผานมาของ
สมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แตจะต้องไมน้อยกวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหก ของงบ
ประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ ต้องไมเกิน 750,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายจายของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
- เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2556
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 813,622 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามข้อ
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโนนสวาง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบล   
โนนสวาง ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,245,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,610,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1) นายกเทศมนตรี อัตรา 27,600 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน
2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราคนละ 15,180 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด) 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
1) นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
2) รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราละ 3,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี ดังนี้
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
- รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราละ 3,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนเงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1) เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราละ 9,660 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน 
2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราละ 6,900 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1) ประธานสภาเทศบาล อัตรา 15,180 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน 
2) รองประธานสภาเทศบาล อัตรา 12,420 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน 
3) สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตรา คนละ 9,660 บาท
ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,985,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,732,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
3) หัวหน้าสํานักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
5) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
7) นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ชํานาญการ) 
8) นิติกร (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
9) นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ)
10) เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 95,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของข้าราชการ/พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) เงินคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดเทศบาล (นักบริหาร
งานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตรา 7,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับในอัตรา 980 บาท/เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2) รองปลัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
5) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
6) หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 874,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานทะเบียน (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา  
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1) นักการ อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
2) แมบ้าน อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
3) ภารโรง อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
4) พนักงานขับรถยนต์ อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
5) คนงานทั่วไป อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ดังนี้ 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
1) นักการ อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
2) แมบ้าน อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
3) ภารโรง อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
4) พนักงานขับรถยนต์ อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
5) คนงานทั่วไป อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,400,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 565,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง จํานวน 375,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จํานวน 20,000
 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย  คาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง หรือคาตอบแทนที่เข้า
ลักษณะประเภทนี้ จํานวน 5,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดววนมาก ที่ มท
 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
(สํานักปลัด)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่มาประชุม
ในกิจการของสภาฯ ที่ได้รับคาตอบแทนเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2554
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ผู้ได้รับบํานาญปกติ ที่มีสิทธิได้รับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

1) คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชมเทศบาล
ตําบลโนนสวาง หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การ
แถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตาม
กฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10
 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561   
2) คาใช้จายในการประชุมราชการ จํานวน 25,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการประชุมราชการของเทศบาลตําบล
โนนสวางเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลจากการประชุม ไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อรับ
ทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ตางๆ หรือ
ซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้  
(1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
(3) การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
(4) การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(5) การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

114



(6) การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
(7) การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นและให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจายได้และ
เกี่ยวข้องกับภารกิจ รวมถึงคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการจัด
ประชุม   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
(สํานักปลัด)  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ  ของรางวัล  คาพวงมาลัยชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา พานประดับ พุม
ดอกไม้ สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ ในพิธีการวันสําคัญตามวาระ
และโอกาสที่จําเป็น และต้อนรับคณะบุคคลตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
(สํานักปลัด)

115



คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการ
จอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดูแลรักษาและป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใช้รวมกัน เชน การ
สอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณ
ประโยชน์ การจัดทําทะเบียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทําแผนที่ การจัด
ทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์และคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน
สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 59
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่รวมกับหนวย
งานอื่น เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสาธารณะ รวม
กับหนวยงานอื่นในการออกหนวยบริการประชาชน ได้แก คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน เชน เครื่องเสียง เต็นท์ เวที คาใช้จายในการตกแตง
และจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 95
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และบุคคลดีเดน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างดีเดน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพิมพ์และ
เขียน เกียรติบัตร คาใสกรอบเกียรติบัตร คาโลรางวัล คาจ้าง
เหมาบริการ คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุสํานักงานและคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ โดยขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 96
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลโนนสวาง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลโนนสวาง ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง โดยมีคาใช้จาย ประกอบด้วย ของสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร คาของขวัญของรางวัล คาของสมนาคุณใน
การดูงาน คาเชาที่พัก คายานพาหนะในการเดินทาง และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดฝึกอบรมขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 97
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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โครงการยกระดับการมีสวนรวมภายใต้การมีสวนรวมองค์กรหลัก  4  
ฝ่าย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการยกระดับการรวมของ
องค์กรหลัก 4 ฝ่าย ในการพัฒนาท้องถิ่น การปรับปรุงภารกิจให้
สอดคล้องตามอํานาจหน้าที่และสนองตอการพัฒนาชุมชน อาทิ
เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดประชุม คาน้ําดื่ม หรือคาใช้จายเพื่อ
การนี้ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 97
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเทศบาล 24
 เมษายน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ คาของขวัญของ
รางวัล คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาเครื่องเสียง คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จาย
อื่นๆ ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 96
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล และให้หมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 235,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 235,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองน้ํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้าง x ลึก x สูง) 64x60x91 เซนติเมตร
- รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ไมน้อยกวา 100 กิโลกรัม
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว และปรับความ
สูง - ต่ําของเก้าอี้ได้
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)

โต๊ะทํางาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,000
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 154x78x75 ซม.
- มีตู้ลิ้นชัก อยางน้อย 6 - 7 ชอง พร้อมกุญแจล็อค
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา 25 นิ้ว จํานวน 4
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ
- ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต 148-161 ซม.
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง
 (BALL BEARING)
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โม
ฟิวส์ (THERMAL FUSE)
- ขาเสาพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
- ความถี่ 50 เฮิรตช์
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
- กําลังไฟฟ้า 223 วัตต์
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์) จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดติดรถยนต์ 25
 วัตต์) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000
 บาท ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 25 วัตต์ ประกอบด้วย 
ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู
มือ และรายละเอียดอื่นตามที่กําหนด ตามราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 151
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

เครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดมือถือ 5 วัตต์) จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ (ชนิดมือถือ 5
 วัตต์) จํานวน  4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000
 บาท ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง 5 วัตต์  ประกอบด้วย ตัว
เครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ และราย
ละเอียดอื่นตามที่กําหนด ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 151
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 9,500 บาท แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก
 (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซอมแซมบํารุง
รักษาโครงการของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง
ตามปกติหรือคาซอมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 514,720 บาท
งบบุคลากร รวม 504,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 504,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้มีคุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการการจัดทําแผน การจัดเวทีประชุม
ประชาคม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 95
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 5,320,828 บาท
งบบุคลากร รวม 3,302,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,302,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,240,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5) เจ้าพนักงานการเงินเละบัญชี 
6) เจ้าพนักงานพัสดุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตางๆ ของข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท, ตําแหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง และ
ตําแหนงหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 914,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา 
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
4) พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
1) คนงานทั่วไป (พนักงานจดมาตรวัดน้ํา)
2) คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,983,728 บาท
ค่าตอบแทน รวม 548,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 
2) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท 
เเพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 355,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 215,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือ สิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองคลัง)
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โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเคาะประตูบ้านเชิญ
เสียภาษีเป็นการประชาสัมพันธ์การชําระภาษี รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกของประชาชนในการชําระภาษี อาทิเชน คาวัสดุ อุปกรณ์
และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ คาอาหาร คาป้ายรณรงค์ คาเอกสาร
แผนพับ ใบปลิว หรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 98
 ลําดับที่ 7
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ตรายาง หมึกถายเอกสาร น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ใบเสร็จคาน้ําประปา ใบเสร็จคาตลาด ใบเสร็จขยะ
มูลฝอย แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร์ น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 520,128 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสวาง ไฟฟ้า
ตลาด หรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,128 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลโนนสวาง หรือคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากร
คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการอินเตอร์
เน็ต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสวาง คาโทรสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองน้ํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้าง x ลึก x สูง) 64x60x91 เซนติเมตร
- รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ไมน้อยกวา 100 กิโลกรัม
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว และปรับความ
สูง - ต่ําของเก้าอี้ได้
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 192,360 บาท
งบบุคลากร รวม 192,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 192,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 192,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(หนวยตรวจสอบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,384,000 บาท

งบบุคลากร รวม 840,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 239,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา คือ นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ผู้มีทักษะ) 
2) พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 
3) พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1) คนงาน (ประจํารถน้ํา) อัตรา 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
1) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (ผู้มีทักษะ) 
2) พนักงานวิทยุ (ผู้มีทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1) คนงาน (ประจํารถน้ํา) อัตรา 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคล,คาป่วยการ เจ้าหน้าที่และ
สมาชิก (อปพร.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามคําสั่ง
ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ รวมทั้งคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลสีขาว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการเทศบาลสีขาว เพื่อทํา
การรณรงค์ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบปลอด
ยาเสพติด และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 63
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การให้ความรู้และการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ประชาชน ได้แก คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจํางบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาล
ตําบลโนนสวาง ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คา
กระเปาเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 2 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด เพื่อ
ให้เกิดความรวมมือในการป้องกันยาเสพติดและคาใช้จายที่เกี่ยว
ข้องกับการนี้ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว. 1 กรกฎาคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว2378 ลว. 3 พฤศจิกายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 62
 ลําดับ 1
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 124,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึง
ชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อป
พร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน วาล์วน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ. 
หรือ ศอ.ปส.อ.)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ศอ.ปส.จ. หรือ ศอ.ปส.อ.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 62
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,855,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,219,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,219,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 884,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา เดือน
ละ 3,500 บาท,หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เดือนละ 1,500
 บาท (ประเภทอํานวยการระดับต้น) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา อัตรา  22,900
 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 606,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง จํานวน 290,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)

คาเชาบ้าน จํานวน 121,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดิน
ทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรทางการ
ศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล และให้หมายถึงรายจาย
เพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่
ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 29,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาทมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองน้ํา หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง
- มีขนาดไมน้อยกวา (กว้าง X ลึก X สูง) 64X60X91 เซนติเมตร
- รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ไมน้อยกวา 100 กิโลกรัม
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว และปรับความ
สูง - ต่ําของเก้าอี้ได้
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูงจํานวน 1 หลังราคา
หลังละ 9,000 บาท ใช้เก็บเอกสารงานกองการศึกษา เทศบาล
ตําบลโนนสวาง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาด 4 ฟุต หรือไมน้อย
กวา 120.1 x 45 x 180 ซม.
- โครงตู้ทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม.
- กรอบประตูทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.6 มม.ยึดติด
กับแผนกระจกใส หนาอยางน้อย 2 มม. 
- มีชั้นวางเอกสารทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5 มม. อยาง
น้อย 3 แผน
- บานเลื่อนกระจกล๊อคด้วยระบบกุญแจ
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก
 (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
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- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,135,056 บาท
งบบุคลากร รวม 2,614,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,614,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,351,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
ครู/พนักงานครูเทศบาล จํานวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 239,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 976,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา ได้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ไมกําหนด
คุณวุฒิ) จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว จํานวน 7 อัตรา ได้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3
 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็กเด็ก (ไมกําหนด
คุณวุฒิ) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง จํานวน 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 2,419,656 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/เพื่อจายเป็นเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานครู 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 2,389,656 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเข้ารวมแขงขันทักษะวิชาการให้
แก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 67
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานวันเด็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 เชนคาใช้จายในพิธี เปิด-ปิด คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของที่ระลึกคาของขวัญของรางวัล เงิน
รางวัล คาโลรางวัล คาถ้วยรางวัล คาตอบแทนให้เจ้าหน้าที่คา
สมนาคุณ คาเลี้ยงรับรอง คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุ โฆษณา และ
เผยแพรคาถาเอกสาร คาเข้าเลมเอกสาร คาวัสดุงานบ้าน งาน
ครัว คาเชาเต็นท์ คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คาวัสดุ
คอมพิวเตอร์ คาล้างอัดขยายภาพสี และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่ใช้ในกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตตําบลโนนสวาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 66
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 897,570 บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้แกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมัง
คลาราม จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 21 บาท ตามหนังสือ
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2666 - 2570) หน้า 68
 ลําดับที่ 7
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
เพื่อจัดสรรให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061  ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) หน้า 69
 ลําดับที่ 8 - 9) 
ตามรายละเอียด ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน (สําหรับเด็กอายุรายหัว 2-5 ปี)
  อัตราคนละ 1,700บาท/ปี
2.คาหนังสือเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-5ปี) 
  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.คาอุปกรณ์การเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-5ปี) 
  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4.คาเครื่องแบบนักเรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 
  อัตราคนละ 300 บาท/ปี
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 
  อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,230,086 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ  และ
คาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แกเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลโนนสวาง/ และสถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่เทศบาลตําบลโนนสวาง ในอัตราคนละ 7.37 บาท ดังนี้
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี จํานวน 260 วัน
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม จํานวน 260 วัน 
3) โรงเรียนบ้านโนนสวาง จํานวน 260 วัน
4) โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 260 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท
.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้า 68
 ลําดับที่ 6)
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล
โนนสวาง ได้แก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสุมังคลาราม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวล
ผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
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- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม 2564 
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,067,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,067,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโนนสวาง เพื่อดําเนิน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้
ก็ตอเมื่อได้รับหนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวาการสนับ
สนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไมซ้ําซ้อน
กัน
- เป็นไปตามระเบียบตามระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563  
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 17
(กองการศึกษา)

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนบ้านดอนปอ เพื่อดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุด
หนุนได้ก็ตอเมื่อได้รับหนังสือยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวาการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยไมซ้ําซ้อนกัน
- เป็นไปตามระเบียบตามระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 72
 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษา)
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สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก ร.ร.บ้านดอนปอ, ร.ร.บ้านโนนสวาง จํานวน 2,037,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนบ้านโนนสวาง,โรงเรียนบ้านดอนปอ จํานวน 200
 วัน อัตราคนละ 21 บาทตอวัน (โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6) 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18
 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 68
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน "เศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม เพื่อ
ดําเนินโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน "เศรษฐกิจ
พอเพียง" เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง
นี้ จะเบิกจายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนได้ก็ตอเมื่อได้รับหนังสือ
ยืนยันจากหนวยงานต้นสังกัดวาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไมซ้ําซ้อนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 70
 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,095,400 บาท

งบบุคลากร รวม 665,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 665,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 185,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณ
สุข (ปฏิบัติการ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 
1) คนงาน (กู้ชีพ)  อัตราคนละ 9,000 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง ดัง
นี้ พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 
1) คนงาน (กู้ชีพ)  อัตราละ 1,000 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะสวนใหญ
จะต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก อันเป็นกิจกรรมสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับโรคไข้เลือดออกโดยจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย
และพุนหมอกควันกําจัดยุงลาย ได้แก คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ใช้จายที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้า 76
 ข้อ 1)
(สํานักปลัด)

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ เมื่อเกิดโรคติดตอ โรค
ติดตอร้ายแรง โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดหรือมีเหตุ
สงสัยวาได้เกิดโรคดังกลาวในเขตพื้นที่ โดยให้ดําเนินการหรือสนับ
สนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร และการระงับการ
ระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 81
 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉินกอนนําสงโรงพยาบาล 
(หนวยกู้ชีพ)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาระบบการบริหารการแพทย์
ฉุกเฉินกอนนําสงโรงพยาบาล เทศบาลตําบลโนนสวาง เชน คา
ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน คาใช้จายพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติ
งานกู้ชีพ การให้บริการหรือคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับการนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08911./ว2826
 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดําเนินงานและการบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 79 ลําดับ
ที่ 7
(สํานักปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย์ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 3 ข้อ 1)
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  อาทิเชน  สําลี  และผ้าพันแผล  ยา
และเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  น้ํายาตางๆ  ถุงมือ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมตางๆ ใน
หมูบ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข โดยเป็นการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายในการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ การอบรม การรณรงค์ การเผยแพรประชาสัมพันธ์
หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570 หน้า 79
 ลําดับ 8 
(สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 305,400 บาท

งบบุคลากร รวม 305,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 185,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติ
การ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเเทนพนักงานจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างทั่วไป 1
 อัตรา ตําแหนงคนงาน (ทั่วไป) เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง ดัง
นี้ พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา ตําแหนงคนงาน (ทั่วไป) เดือน
ละ1,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(สํานักปลัด) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้อยางปกติสุขใน
สังคม หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนําไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น หรือ ผู้ที่ชื่ออยูในทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัย
ที่ไมเข้าขายภัยพิบัติ (บ้านหลังเดียว)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)หน้า 82
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และด้อยโอกาสทาง
สังคม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการรวม
กลุมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีเวทีพบปะของชมรมผู้สูงอายุ และสง
เสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ เชน การออก
กําลังกาย การตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ได้แก คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรการกุศล ตามโครงการด้านบรรเทา
ทุกข์สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวยที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 83
 ลําดับที่ 3)
(สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในการซอมเปลี่ยนภายในสํานัก
งานและ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ้าน เชน หลอดไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้าไฟฟ้า เบรก เกอร์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น และคาใช้
จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 865,040 บาท
งบบุคลากร รวม 605,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 605,040 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (ผู้มีทักษะ) 
พนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา
- คนงาน (ประจํารถขยะ) อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ให้แกเจ้าภาพ
หลัก (Clusters) กลุมอําเภอเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึง
กาฬ รวมทั้งคาใช้จายในการบริการอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ์ และ
คาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ได้แก การสงเสริม ปรับ
ปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟนฟู สนับสนุน สร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวด
ล้อม สนับสนุนป้องกันภาวะโลกร้อน 
- เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 60
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตรี ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คากระเปาหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 84
 ลําดับที่ 1) 
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก เยาวชน ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 84
 ลําดับที่ 2) 
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนในการ
ผลิตสินค้าในพื้นที่ตําบลโนนสวาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 58
 ลําดับที่ 1)
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลโนนสวางตอต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบล
โนนสวางตอต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 เชน คาจัดสถานที่ คาถ้วยรางวัล คาสนับสนุน เงินรางวัล และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ 
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬาและการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 86
 ลําดับที่ 5)
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการงานราชพิธีและโครงการตามพระราชกรณียกิจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานรัฐพิธีตางๆ โครงการตาม
พระราชกรณียกิจหรือตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการตางๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการโครงการพระราชดําริตางๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87
 ลําดับที่ 7)
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีเทียนเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก คาใช้จายพิธี
ศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัด
งาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 1)
(กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คารางวัล ในการ
ประกวดขบวนแหคาตกแตงสถานที่ คาอาหาร คาถ้วยรางวัล คา
เงินรางวัล และคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงไว้ 
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 )หน้า 86
 ลําดับที่ 4)
(กองการศึกษา)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทงได้แก คาใช้จายพิธีศาสนา คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
การแสดง คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 86
 ลําดับที่ 3) (กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
สงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน กิจกรรมรดน้ําดํา
หัว คาจัดซื้อของที่ระลึก คาจัดสถานที่ คาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบ
ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 85
 ลําดับที่ 2 
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แกผู้บริหารท้อง
ถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เยาวชนและประชาชนในเขตตําบลโนนสวาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการรับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 87
 ลําดับที่ 6 
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้านบ้านดอนปอตามโครงการแขงวาวเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมูบ้าน
บ้านดอนปอตามโครงการแขงวาวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นคาใช้จายในกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ และซอมแซมผลิตภัณฑ์
สําหรับบริการนักทองเที่ยว อาทิเชน คาวัสดุ อุปกรณ์ หรือ คาใช้
จายในการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หรือ
รายการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการนี้โดยขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 4) (สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,761,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,451,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,451,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 867,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล  ดังนี้
 1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
 2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา
 3) เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา
 - เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว293 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2559 
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภท 
1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท
2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 
(กองชาง)     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง  ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 410,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 
2) คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้นคา
เชาบ้าน), คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์, คาธรรมเนียม
ตางๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา, คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว์, คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร, คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร, คาติดตั้งโทรศัพท์ คาใช้
จายตางๆ ติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพท์พวงภายใน
และเครื่องโทรศัพท์ภายใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร แฟ้ม ตรา
ยาง เป็นต้น และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนี้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ทอน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก 
ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 179,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับ ผอ.กองชาง) จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับ ผอ.กอง
ชาง) จํานวน 1 ตัว ตัวละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้  
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองน้ําหุ้มด้วยวัสดุหนัง
เทียม                                   
- มีพนักพิงสูงรองรับชวงลําคอและศรีษะ
- มีที่วางแขนทั้งสองข้าง
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้าง x ลึก x สูง) 70x76x113 ซม.
- รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ไมน้อยกวา 100 กก.
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว และปรับความ
สูง - ต่ําของเก้าอี้ได้
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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เก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงาน) จํานวน 17,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับพนักงาน) จํานวน 5
 ตัว ตัวละ 3,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีที่นั่งและพนักพิงขึ้นโครงบุฟองน้ําหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม  
- มีที่วางแขนทั้งสองข้าง
- ขนาดไมน้อยกวา (กว้าง x ลึก x สูง) 64x60x91 ซม.
- รองรับน้ําหนักสูงสุดได้ไมน้อยกวา 100 กก.
- มีโครงขา 5 แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว และปรับความ
สูง - ต่ําของเก้าอี้ได้
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง) จํานวน 32,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติด
ตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมเกินกวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ ดังนี้
  (1) สวิตช์ 1 ตัว
  (2) ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
  (3) สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) รับประกันอยางน้อย 1 ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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โต๊ะทํางาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 8,000
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
- โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 154x78x75
 ซม.                                                
- มีตู้ลิ้นชัก อยางน้อย 6 - 7 ชอง พร้อมกุญแจล็อค 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ จํานวน 43,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
- กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว้
2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณ์และคาจดทะเบียน
3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0804.3/ว 168 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
   ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เลื่อยโซยนต์ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ความยาวใบเลื่อย ไมน้อยกวา 11.5 นิ้ว
- มีตัวเรงและสวิตช์เปิด - ปิด มีชุดล็อกอัตโนมัติ
- วัสดุหลักผลิตจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 9,500 บาท แบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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ครุภัณฑ์โรงงาน

กบไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 950 วัตต์ ความเร็วรอบ
ไมน้อยกวา 14,000 รอบตอนาที
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกว้างในการไสไม้ขั้นต่ํา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)

เครื่องเจีย-ตัด แบบมือถือ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องเจีย-ตัด แบบมือถือ ขนาด 4
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด 4 นิ้ว 720 วัตต์
- กําลังไฟไมน้อยกวา 710 วัตต์
- ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปลา ไมน้อยกวา 11,000
 รอบ/นาที
- เส้นผาศูนย์กลางแผนเจียร 100 มม.
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 1,100 วัตต์ ความเร็ว
รอบไมน้อยกวา 4,000 รอบตอนาที
 - ตัดไม้ได้หนา ไมน้อยกวา 65 มิลลิเมตร 
 - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเส้นผาศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา
 - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 5,748,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,080,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,080,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 321,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2) นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
3) วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 19,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานเทศบาล 
- นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 661,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานจ้างภารกิจ
1) ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
2) ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1) พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 78,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง 
 1) พนักงานจ้างภารกิจ
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 4,668,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,668,000 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K) 
 - ตามหนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1837 ลว
. 11 กันยายน 2560 
 - ตามหนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว
. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น (กองชาง)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง (จากวัดวังทอง - สวนยางนายบุญชวย  
ชินคํา) หมูที่  7 บ้านบูรพา

จํานวน 349,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างถนนลูกรัง (จากวัดวังทอง - สวน
ยางนายบุญชวย ชินคํา) หมูที่ 7 บ้านบูรพา กว้างเฉลี่ย 5.00
 เมตร ยาว 620.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 - 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 1,782.50 ลูกบาศก์เมตร ตามราย
ละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 22 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวง
บ้านนางดวงดาว พันธะศรี - บ้านนายชํานาญ แก้วสะอาด) หมูที่  11 
บ้านโนนดู

จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนางดวงดาว พันธะศรี - บ้านนาย
ชํานาญ แก้วสะอาด) หมูที่ 11 บ้านโนนดู 
ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 48 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 6 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00
 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 46 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 19 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 3 บอ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวาง
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 27 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวง
บ้านนายสิงห์  สุขวัน - บ้านนางทองมี     สมประสงค์) หมูที่  4 บ้าน
นาดี

จํานวน 224,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนายสิงห์ สุขวัน - บ้านนางทองมี สม
ประสงค์) หมูที่ 4 บ้านนาดี วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 139 ทอน และบอพักน้ํา คสล
. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 19 บอ 
ชวงที่ 1 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 30
 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 31
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 20
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 20 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวง
บ้านนายสิงห์ สมพิทักษ์ - สวนยาง) หมูที่ 8 บ้านหนองไฮ

จํานวน 435,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนายสิงห์ สมพิทักษ์ - สวนยาง) หมูที่ 8 บ้าน
หนองไฮ วางทอระบายน้ํา ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 168
 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 25
 บอ 
ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 88 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 13 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00
 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 90 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 54 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 8 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00
 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 55 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 26 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 4 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50
 ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อย
กวา 42 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวาง
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 23 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวง
บ้านนายอุทัย  ผานวงค์ - บ้านนางจันทร์  สังกะสี) หมูที่  4 บ้านนาดี

จํานวน 401,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนายอุทัย ผานวงค์ - บ้านนาง
จันทร์ สังกะสี) หมูที่ 4 บ้านนาดี วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 143 ทอน และบอพักน้ํา คสล
.ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 20 บอ 
ชวงที่ 1 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 114
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 84
 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 112
 ตารางเมตร 
ชวงที่ 3 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 43
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 19 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวง
สามแยกบ้านนางสอน มีคุณ - สามแยกหน้าเทศบาลตําบลโนนสวาง) 
หมูที่  11  บ้านโนนดู

จํานวน 485,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงสามแยกบ้านนางสอน มีคุณ - สามแยกหน้า
เทศบาลตําบลโนนสวาง) หมูที่ 11 บ้านโนนดู วางทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 226 ทอน และบอพัก
น้ํา คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 27 บอ พร้อมขยายไหล
ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 229 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 29-30 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. (ชวงสี่
แยกบ้านนายประสาร  บุตรพรม - บ้านนางแดง  ชาวชอบ) หมูที่ 3 
บ้านสรรทวี

จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงสี่แยกบ้านนายประสาร บุตรพรม - บ้านนาง
แดง ชาวชอบ) หมูที่ 3 บ้านสรรทวี วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 38 ทอน และบอพักน้ํา คสล
. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 4 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล
. กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 30 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 16 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. 
(ระหวางบ้านนายศิลปะชัย  ชัยประภา - บ้านนางวาสนา  บุญมา) 
หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง

จํานวน 149,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ระหวางบ้านนายศิลปะชัย ชัยประภา - บ้านนาง
วาสนา บุญมา) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง 
ชวงที่ 1 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 70
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 35
 ตารางเมตร พร้อมบอพักน้ํา คสล.ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 1 บอ 
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 57 ทอน และบอพักน้ํา คสล.ขนาด 0.80x0.80
 เมตร จํานวน 8 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80
 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 45 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 11-12 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล. ชวง
บ้านนางอั้ว  ชินคํา - บ้านนายทองนาค  พิมพรภิรมย์ หมูที่  1 บ้าน
โนนสวาง

จํานวน 137,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. ชวงบ้านนางอั้ว ชินคํา - บ้านนายทอง
นาค พิมพรภิรมย์ หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง วางทอระบายน้ํา คสล
. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 64 ทอน และบอพักน้ํา คสล
. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จํานวน 8 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล
. กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 53 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 9 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล.(ชวง
บ้านนายชาติ ผายพันธ์ - บ้านนายพัชระ  แสงกองมี) หมูที่  2 บ้าน
ชัยบาดาล

จํานวน 352,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนายชาติ ผายพันธ์ - บ้านนายพัชระ แสงกอง
มี) หมูที่ 2 บ้านชัยบาดาล 
ชวงที่ 1 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30x1.00
 เมตร จํานวน 15 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 0.60x0.60
 เมตร จํานวน 4 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.60
 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 12 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60x1.00
 เมตร จํานวน 94 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 13 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.00
 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 94 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 13-14 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล.(ชวง
บ้านนายสมหมาย  คนล้ํา - บ้านนางวันจังกร  ประชุมสาย) หมูที่ 3 
บ้านสรรทวี

จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล. (ชวงบ้านนายสมหมาย คนล้ํา - บ้านนางวันจัง
กร ประชุมสาย) หมูที่ 3 บ้านสรรทวี วางทอระบายน้ํา คสล
.ขนาด 0.30x1.00 เมตร จํานวน 129 ทอน และบอพักน้ํา คสล
. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 18 บอ พร้อมขยายไหล
ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 63 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 17 ลําดับที่ 2
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหลทาง คสล.(สาย
บ้านพรนิยม - ลําห้วยผึ้ง) หมูที่  9  บ้านพรนิยม

จํานวน 398,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมขยายไหล
ทาง คสล.(สายบ้านพรนิยม - ลําห้วยผึ้ง) หมูที่ 9 บ้านพรนิยม วาง
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร จํานวน 75
 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 10
 บอ
ชวงที่ 1 ขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 2.00-4.50 เมตร ยาว 64
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมน้อยกวา 210
 เมตร 
ชวงที่ 2 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60x1.00
 เมตร จํานวน 75 ทอน และบอพักน้ํา ขนาด 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 10 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50
 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 117 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 24 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างวางทอระบายพร้อมขยายไหลทาง คสล.(ชวงบ้าน
นางดวงใจ - หม้อแปลงไฟฟ้า) หมูที่  10  บ้านโนนงาม

จํานวน 317,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการกอสร้างวางทอระบายพร้อมขยายไหล
ทาง คสล.(ชวงบ้านนางดวงใจ - หม้อแปลงไฟฟ้า) หมูที่ 10 บ้าน
โนนงาม วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.60x1.00
 เมตร จํานวน 83 ทอน และบอพักน้ํา คสล. ขนาด 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 11 บอ พร้อมขยายไหลทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 2.00
 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม
น้อยกวา 173 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า  25-26 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงบ้านนายปัญญา โอน
นอกถึงสวนยางพารานายหลี ไชยครุต) หมูที่  11 บ้านโนนดู

จํานวน 301,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงบ้าน
นายปัญญา โอนนอกถึงสวนยางพารานายหลี ไชยครุต) หมูที่ 11
 บ้านโนนดู ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 1,335 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่ทางเทศบาล
ตําบลโนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 7 ลําดับที่ 1 
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงสวนยางพารานายดํารง  
พรมบิน - สวนยางพารา นางจุฬาลักษณ์  แก้วสะอาด) หมูที่ 3 บ้าน
สรรทวี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงสวน
ยางพารานายดํารง พรมบิน - สวนยางพารา นาง
จุฬาลักษณ์ แก้วสะอาด) หมูที่ 3 บ้านสรรทวี ถนนกว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรไมน้อยกวา 1,060 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม
ประมาณการและแบบแปลนที่ทางทต.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 18 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงหน้ารร.หนองเข็ง
วิทยาคมถึงสวนยางพารานางคําพันธ์ บุญฤทธิ์) หมูที่  11 บ้านโนนดู

จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง (ชวงหน้ารร
.หนองเข็งวิทยาคมถึงสวนยางพารานางคําพันธ์ บุญฤทธิ์) หมูที่ 11
 บ้านโนนดู ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 1,041.30
 ลูกบาศก์เมตร และวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.30x0.30
 เมตร จํานวน 7 ทอน ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 31 ลําดับที่ 3 
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังสูพื้นที่การเกษตร (ระหวางนา
นายหนู สังกะสี - นานายบุญเติม พิมพรภิรมย์) หมูที่ 1 บ้านโนน
สวาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรังสูพื้นที่การ
เกษตร (ระหวางนานายหนู สังกะสี - นานายบุญ
เติม พิมพรภิรมย์) หมูที่ 1 บ้านโนนสวาง กว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมน้อยกวา 414 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต
.โนนสวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 หน้า 10 ลําดับที่ 2 
(กองชาง)

ปรับปรุง/ซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนนลูกรังภายในหมูบ้าน/ถนนสูพื้นที่
การเกษตร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง/ซอมแซมเกรดเกลี่ยถนนนลูกรังภายใน
หมูบ้าน/ถนนสูพื้นที่การเกษตร รายละเอียดเป็นไปตามที่ ทต.โนน
สวางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 57
 ลําดับที่ 1 
(กองชาง)

217



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ด้านการให้ความชวย
เหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรผู้
มีรายได้น้อย ที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ที่รายได้ไมเพียง
พอตอการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยางยากลําบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้น
ฐาน เพื่อสงเสริมหรือชวยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร และคาใช้จายที่เกี่ยวข้องตาม
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7798
  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมประมงตําบลโนนสวางตามโครงการเฝ้าระวังและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมประมงตําบลโนนสวางตาม
โครงการเฝ้าระวังและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา เชน พันธุ์ปลา นก
น้ํา สัตว์น้ํา อาทิเชน คาจัดทําเขตอนุรักษ์ คาวัสดุ คาธง หรือ
รายการอื่นๆตามที่เกี่ยวข้อง โดยขอถัวจายทุกรายการ เพื่อสร้าง
การมีสวนรวมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้เป็นแหลงอาหาร
อยางยั่งยืน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 61
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,927,680 บาท

งบบุคลากร รวม 421,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,680 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
- พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ําประปา) จํานวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง  
- พนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานผลิตน้ําประปา) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง) 

งบดําเนินงาน รวม 1,450,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เพื่อดูแล
รักษา ผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลโนน
สวาง เชน คลอรีน สารส้ม และอื่นๆ ที่เข้ากับรายจายนี้
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564
 (กองชาง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับสูบน้ําดิบผลิตประปาจําหนายให้กับ
ประชาชน ที่เทศบาลเป็นผู้ดําเนินการเอง จํานวน 6 แหง และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 5 แรงม้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา ขนาด 5 แรง
ม้า จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้า
- ตัวมอเตอร์เป็นแบบจุม ระบายความร้อนด้วยน้ํา ใช้กําลัง
ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ 50 Hz ขนาดไมน้อยกวา 5 แรงม้า 
- ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ข้อตอทางน้ําเข้า-ออก ทําด้วยทอแสตน
แลส มี Chake Value กันน้ําไหลกลับ
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 151
 ลําดับที่ 4) 
(กองชาง) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบการผลิตน้ําประปา จํานวน 16,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบการผลิตน้ํา
ประปา จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- กําลังไฟฟ้า 3 เฟส
- แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์
- มีเบรคเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า
- มีสายไฟฟ้าวงจร ฟิวส์คอโทรล
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) หน้า 151
 ลําดับที่ 5) 
(กองชาง) 
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