
 

 
 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ของ 

 
 

เทศบาลต าบลพนมไพร 

อ าเภอพนมไพร      จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
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            2.4 รายจา่ยทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์  จ านวน 17,040.00 บาท 

2.5 มกีารจา่ยเงนิสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ จ านวน 1,515,000.00 บาท 
                 2.6 รายจา่ยทีจ่่ายจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน 0.00 บาท 
                 2.7 รายจา่ยทีจ่่ายจากเงนิกู ้   จ านวน 0.00 บาท 
       2.8 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารบคุลากร (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายไดไ้มร่วมเงนิอุดหนุนทุกประเภท) 

 

1 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)           13,239,788   บาท  
2 ค่าครองชีพ               163,252   บาท  
3 เงินเพ่ิมตามคุณวุฒ  -   บาท  
4 เงินประจ าต าแหน่ง               510,000   บาท  
5 ค่ารักษาพยาบาล  -   บาท  
6 ค่าเช่าบ้าน               174,764   บาท  
7 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร               149,300   บาท  
8 เงินสมทบ กบท.               746,275   บาท  
9 ค่าบ าเหน็จลูกจ้างประจ า                      -     บาท  
10 เงินประกันสังคม               198,000   บาท  
11 ค่าท าศพ                  3,000   บาท  
12 เงินช่วย ชคบ.                 50,000   บาท  

 
รวม           15,234,379   บาท   = 34.23 %   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลต าบลพนมไพร 

อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนงานงบกลาง 

                       งาน 
งบกลาง รวม        

งบ 
  

           

       งบกลาง 8,581,636 8,581,636 

           งบกลาง 8,581,636 8,581,636 

                                 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                       งาน 
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม     

งบ 
  

        

    งบบุคลากร 7,216,560 2,102,080 180,720 9,499,360 

        เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640 

        เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,591,920 2,102,080 180,720 6,874,720 

    งบด าเนินงาน 2,740,624 384,400 0 3,125,024 

        ค่าตอบแทน 190,364 64,400 0 254,764 

        ค่าใช้สอย 1,635,760 220,000 0 1,855,760 

        ค่าวัสดุ 402,500 100,000 0 502,500 

        ค่าสาธารณูปโภค 512,000 0 0 512,000 

    งบลงทุน 72,300 2,500 0 74,800 

        ค่าครุภัณฑ์ 72,300 2,500 0 74,800 

    งบเงินอุดหนุน 18,000 0 0 18,000 

        เงินอุดหนุน 18,000 0 0 18,000 

    รวม 10,047,484 2,488,980 180,720 12,717,184 

                 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                       งาน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

รวม        งบ   

           

       งบบุคลากร 1,227,360 1,227,360 

           เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,227,360 1,227,360 

       งบด าเนินงาน 489,000 489,000 

           ค่าตอบแทน 9,000 9,000 

           ค่าใช้สอย 250,000 250,000 

           ค่าวัสดุ 230,000 230,000 

       รวม 1,716,360 1,716,360 

                    แผนงานการศึกษา 
                       งาน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม      งบ   

         

     งบบุคลากร 938,280 270,960 1,209,240 

         เงินเดือน (ฝุายประจ า) 938,280 270,960 1,209,240 

     งบด าเนินงาน 2,253,172 30,000 2,283,172 

         ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000 

         ค่าใช้สอย 82,000 30,000 112,000 

         ค่าวัสดุ 2,131,172 0 2,131,172 

     งบลงทุน 102,100 0 102,100 

         ค่าครุภัณฑ์ 102,100 0 102,100 

     งบเงินอุดหนุน 4,452,000 0 4,452,000 

         เงินอุดหนุน 4,452,000 0 4,452,000 

     รวม 7,745,552 300,960 8,046,512 

                  



 
 
แผนงานสาธารณสุข 

                       งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม      งบ   

         

           

     งบบุคลากร 547,200 1,356,720 1,903,920 
         เงินเดือน (ฝุายประจ า) 547,200 1,356,720 1,903,920 
     งบด าเนินงาน 496,500 435,800 932,300 
         ค่าตอบแทน 301,500 50,800 352,300 
         ค่าใช้สอย 135,000 255,000 390,000 
         ค่าวัสดุ 60,000 120,000 180,000 
         ค่าสาธารณูปโภค 0 10,000 10,000 
     งบลงทุน 5,000 0 5,000 

         ค่าครุภัณฑ์ 5,000 0 5,000 

     งบเงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 

         เงินอุดหนุน 120,000 0 120,000 

     รวม 1,168,700 1,792,520 2,961,220 

                   
 
 
 
 
 
 

      



 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
                 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและประปา 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

งานบ าบัดน้ าเสีย รวม  
งบ 

  

     

 งบบุคลากร 1,717,760 0 762,120 0 2,479,880 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,717,760 0 762,120 0 2,479,880 
 งบด าเนินงาน 635,000 716,208 2,243,000 30,000 3,624,208 
     ค่าตอบแทน 95,000 0 0 0 95,000 
     ค่าใช้สอย 450,000 150,000 1,960,000 30,000 2,590,000 
     ค่าวัสดุ 90,000 566,208 280,000 0 936,208 
     ค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,000 0 3,000 
 งบลงทุน 0 0 2,400,000 0 2,400,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,400,000 0 2,400,000 
 งบเงินอุดหนุน 0 300,000 100,000 0 400,000 
     เงินอุดหนุน 0 300,000 100,000 0 400,000 
 รวม 2,352,760 1,016,208 5,505,120 30,000 8,904,088 
              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                       งาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม        งบ   

           

             

       งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
           ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
       รวม 30,000 30,000 
                    



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       งาน 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 150,000 1,060,000 1,210,000 
         ค่าใช้สอย 130,000 1,060,000 1,190,000 
         ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
     รวม 150,000 1,060,000 1,210,000 
                  แผนงานการพาณิชย์ 

                       งาน 
งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม      งบ   

         

           

     งบด าเนินงาน 309,000 24,000 333,000 
         ค่าใช้สอย 153,000 20,000 173,000 
         ค่าสาธารณูปโภค 156,000 4,000 160,000 
     รวม 309,000 24,000 333,000 
     

             

             

              
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

                รายรับจริง ประมาณการ 
    ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
  หมวดภาษีอากร             
       ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 11,863.50 1,272.48 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
       ภาษีบ ารุงท้องท่ี 48.44 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
       ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 50,228.89 45,507.25 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
       ภาษีปูาย 240,609.20 335,579.10 242,000.00 0.00 % 242,000.00 
       อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
  รวมหมวดภาษีอากร 302,750.03 382,358.83 462,600.00     462,600.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 5,228.30 5,480.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ 147,045.00 117,960.00 164,000.00 0.00 % 164,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 465,553.00 442,799.00 1,071,000.00 0.00 % 1,071,000.00 
       ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 26,630.00 0.00 27,000.00 0.00 % 27,000.00 
       ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพือ่การโฆษณา 1,000.00 3,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 1,200.00 550.00 1,400.00 0.00 % 1,400.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,631.00 1,638.50 1,900.00 0.00 % 1,900.00 
       ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 3,980.00 0.00 2,400.00 0.00 % 2,400.00 
       ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 2,760.00 0.00 3,200.00 0.00 % 3,200.00 
       ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,070.00 1,520.00 1,800.00 0.00 % 1,800.00 
       ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 3,660.00 0.00 0.00 % 0.00 
  



     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 67,365.00 72,786.00 27,200.00 0.00 % 27,200.00 
       ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ 600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
       ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,200.00 5,802.00 3,200.00 0.00 % 3,200.00 
       ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 825,242.50 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,200.00 0.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00 
       ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 74,760.00 0.00 76,000.00 0.00 % 76,000.00 
       ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ี

ใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00 

       ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,400.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
       ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 643.00 610.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
       ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 3,770.00 3,020.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
       ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
  รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 820,235.30 1,484,068.50 1,406,400.00     1,406,400.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
       ค่าเช่าหรือบริการ 112,410.00 53,148.00 48,000.00 0.00 % 48,000.00 
       ดอกเบี้ย 448,069.39 273,862.69 265,000.00 0.00 % 265,000.00 
       เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00 250.00 0.00 % 250.00 
       รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 171,370.00 127,217.00 195,000.00 0.00 % 195,000.00 
  รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 731,849.39 454,227.69 508,250.00     508,250.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
       ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.80 3,501.50 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 123,500.00 22,500.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
       ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
  



     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 338.00 410.09 100.00 0.00 % 100.00 
  รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 123,838.80 26,411.59 10,500.00     10,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน             
       ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 20,000.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
  รวมหมวดรายได้จากทุน 20,000.00 0.00 100.00     100.00 
  หมวดภาษีจัดสรร             
       ภาษีรถยนต์ 241,518.46 292,539.47 242,000.00 0.00 % 242,000.00 
       ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 15,342,883.84 16,769,881.37 16,094,000.00 0.00 % 16,094,000.00 
       ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,564,612.96 1,741,922.25 1,589,000.00 0.00 % 1,589,000.00 
       ภาษีธุรกิจเฉพาะ 37,810.42 37,079.08 29,000.00 0.00 % 29,000.00 
       ภาษีสรรพสามิต 3,228,371.43 3,399,216.85 3,765,000.00 0.00 % 3,765,000.00 
       ภาษีการพนัน 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ค่าภาคหลวงแร่ 29,490.42 29,984.33 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
       ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 28,761.59 18,758.98 33,000.00 0.00 % 33,000.00 
       ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 756,192.00 774,097.00 705,460.00 0.00 % 705,460.00 
       ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
       ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 200.00 50.00 % 300.00 
       ภาษียาสูบ 0.00 0.00 100.00 100.0 % 0.00 
  รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,229,641.12 23,063,479.33 22,488,060.00     22,488,060.00 
  หมวดเงินอุดหนุน             
       เงินอุดหนุนท่ัวไป 19,853,020.00 21,598,451.61 19,624,090.00 0.00 % 19,624,090.00 
  รวมหมวดเงินอุดหนุน 19,853,020.00 21,598,451.61 19,624,090.00     19,624,090.00 
  รวมทุกหมวด 43,081,334.64 47,008,997.55 44,500,000.00     44,500,000.00 
  

       

 
 
 

      



 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  44,500,000  บาท  แยกเป็น 

  
รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 462,600 บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 20,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 500 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีปูาย จ านวน 242,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
อากรการฆ่าสัตว์ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,406,400 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ จ านวน 164,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 1,071,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

จ านวน 27,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว จ านวน 5,000 บาท 



เพ่ือการโฆษณา 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร จ านวน 1,400 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,900 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จ านวน 2,400 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จ านวน 3,200 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,800 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 27,200 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 3,200 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับอ่ืน ๆ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 9,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จ านวน 76,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จ านวน 1,200 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



  
ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จ านวน 2,000 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500 บาท 

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จ านวน 3,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 508,250 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการ จ านวน 48,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ดอกเบี้ย จ านวน 265,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จ านวน 250 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ จ านวน 195,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,500 บาท 

  
ค่าจ าหน่ายเศษของ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



 
หมวดรายได้จากทุน รวม 100 บาท 

  
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,488,060 บาท 

  
ภาษีรถยนต์ จ านวน 242,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 16,094,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 1,589,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 29,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,765,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีการพนัน จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 33,000 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 705,460 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 100 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

  
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 300 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,624,090 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 19,624,090 บาท 

    -ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร    จังหวัดร้อยเอ็ด 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

     ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

                      แผนงานงบกลาง             

              งบกลาง             

    งบกลาง             

    งบกลาง             

    ค่าช าระหนี้เงินกู้ 200,742.95 205,761.52 205,770 2.5 % 210,906 

    ค่าช าระดอกเบี้ย 56,225 51,206.43 51,210 -10.05 % 46,063 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 153,315 109,937 182,610 8.43 % 198,000 

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,186 6,704 74,485 -89.26 % 8,000 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,094,900 5,165,100 5,347,200 5.3 % 5,630,400 

   เบี้ยยังชีพความพิการ 901,600 869,600 998,400 -9.13 % 907,200 

   เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000 

   เงินส ารองจ่าย 0 939,855.71 1,000,000 -40 % 600,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 746,275 

    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 0 0 0 100 % 50,000 

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร 0 0 0 100 % 30,000 

   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร  13,000 4,000 15,000 -100 % 0 

   ส่งสมทบ ส.ท.ท.  40,234.41 43,389.2 43,390 -100 % 0 

   ส่งสมทบ ส.ท.ท. 0 0 0 100 % 38,792 

   สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 85,800 80,000 105,625 -100 % 0 

   



สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 95,000 

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 466,236 829,684.05 829,684 -100 % 0 

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 9,024 16,479.1 16,500 -100 % 0 

   เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0 485,250 485,250 -100 % 0 

   เงินช่วยพิเศษ             

   เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 1,000 

   เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 1,000 

   เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000 

    เงินช่วยพิเศษ 0 0 1,000 -100 % 0 

   รวมงบกลาง 7,046,263.36 8,824,967.01 9,374,124     8,581,636 

   รวมงบกลาง 7,046,263.36 8,824,967.01 9,374,124.05     8,581,636 

   รวมงบกลาง 7,046,263.36 8,824,967.01 9,374,124.05     8,581,636 

   รวมแผนงานงบกลาง 7,046,263.36 8,824,967.01 9,374,124.05     8,581,636 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

   งานบริหารท่ัวไป             

   งบบุคลากร             

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

   เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 725,760 570,704 695,520 0 % 695,520 

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 180,000 140,032 141,000 -14.89 % 120,000 

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 140,032 141,000 -14.89 % 120,000 

   ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

207,360 152,175 198,720 0 % 198,720 

   ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1,555,200 1,299,893 1,448,400 2.9 % 1,490,400 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 2,302,836 2,624,640     2,624,640 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 3,479,574 3,765,120 3,765,120 7.28 % 4,039,200 

   เงินประจ าต าแหน่ง 270,000 270,000 270,000 0 % 270,000 

   



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 150,400 173,160 35.55 % 234,720 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 32,000 46,000 4.35 % 48,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,749,574 4,217,520 4,254,280     4,591,920 

   รวมงบบุคลากร 6,597,894 6,520,356 6,878,920     7,216,560 

   งบด าเนินงาน             

   ค่าตอบแทน             

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 1,000 3,000 % 31,000 

   ค่าเบี้ยประชุม 4,498 9,746 10,000 0 % 10,000 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 7,000 0 % 7,000 

   ค่าเช่าบ้าน 0 18,000 60,000 28.94 % 77,364 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 35,000 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 30,000 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 61,900 73,650 80,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 66,398 101,396 158,000     190,364 

   ค่าใช้สอย             

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 24,666 4,276 20,000 0 % 20,000 

   ค่าจ้างเหมาบริการ 547,340 716,000 716,000 0.56 % 720,000 

   ค่าเช่าที่ราชพัสดุสถานที่พักผู้โดยสารและลานจอดรถ 18,050 18,050 30,000 0 % 30,000 

   ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ 11 คูหา 55,759 24,504 71,260 0 % 71,260 

   ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 4,050 0 10,000 0 % 10,000 

   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 55,560 8,300 80,000 -25 % 60,000 

   ค่าประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล 0 0 40,000 0 % 40,000 

   ค่าประกันอัคคีภัยที่พักผู้โดยสาร 0 2,424.62 6,500 0 % 6,500 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,331 0 20,000 0 % 20,000 

   



    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,380 0 50,000 -40 % 30,000 

         ค่าซื้อพวงมาลากระเช้าดอกไม้ช่อดอกไม้พวงมาลัย 0 2,000 5,000 0 % 5,000 

   
      

โครงการการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

0 0 0 100 % 1,000 

   
      

โครงการการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

0 276,706.3 425,900 -100 % 0 

         โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ/พิธีการทางศาสนาต่างๆ 87,180 7,060 42,000 0 % 42,000 

         โครงการจัดท าแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล 600 2,000 20,000 50 % 30,000 

   
      

โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนและ บุคลากรเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

0 0 150,000 66.67 % 250,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 144,739.6 115,856.74 200,000 50 % 300,000 

   รวมค่าใช้สอย 950,655.6 1,177,177.66 1,886,660     1,635,760 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุส านักงาน 120,749 100,197 115,000 0 % 115,000 

       วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,800 3,050 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุงานบ้านงานครัว 21,859 13,806 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุก่อสร้าง 21,470 19,220 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,050 0 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 70,600 66,950 80,000 0 % 80,000 

       วัสดุการเกษตร 0 2,556 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,050 6,900 66,500 -13.53 % 57,500 

   รวมค่าวัสดุ 263,578 212,679 411,500     402,500 

     ค่าสาธารณูปโภค             

       ค่าไฟฟูา 301,250.54 286,628.76 300,000 0 % 300,000 

       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 37,730.78 34,933.56 72,000 0 % 72,000 

       ค่าบริการโทรศัพท ์ 4,019.28 4,174.79 10,000 0 % 10,000 

       ค่าบริการไปรษณีย์ 7,080 6,048 20,000 -25 % 15,000 

   



    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 76,788.89 80,523.92 85,000 0 % 85,000 

       ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 30,000 

   รวมค่าสาธารณูปโภค 426,869.49 412,309.03 487,000     512,000 

   รวมงบด าเนินงาน 1,707,501.09 1,903,561.69 2,943,160     2,740,624 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

   
      

เก้าอี้พักคอยแถวเหล็กแบบ 4 ที่นั่ง  จ านวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 7,000  บาท 

13,000 0 0 0 % 0 

         เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2,300 0 0 0 % 0 

         เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,500 

   
      

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง  ขนาด 
12,000 บีทีย ู

17,000 0 0 0 % 0 

         เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000  บีทีย ู 0 16,700 17,000 -100 % 0 

   
      

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทีย ู 

62,000 0 0 0 % 0 

   
      

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทีย ู

0 0 0 100 % 64,800 

   
      

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ชนิดแขวน) ขนาด 18,000  
บีทีย ู จ านวน 1 เครื่อง 

27,600 0 0 0 % 0 

         ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0 

         ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 บาน 11,000 0 5,500 -100 % 0 

         ม้านั่งไม้โครงเหล็ก 48,000 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์การเกษตร             

         ปั้มน้ าอัตโนมัติ 14,680 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ             

         ชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภาคสนาม    จ านวน   1  ชุด 60,750 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

         เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 4,200 0 0 0 % 0 

         เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  8,500 0 0 0 % 0 

   



      เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 6,400 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์โรงงาน             

         เลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ ไม่ต่ ากว่า 12 นิ้ว 7,500 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

   
      

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*(จอภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

111,000 0 0 0 % 0 

   
      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 8,600 8,600 -100 % 0 

   
      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer) 

3,890 0 0 0 % 0 

         เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 5,000 

         เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  9,500 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 412,820 25,300 31,100     72,300 

   รวมงบลงทุน 412,820 25,300 31,100     72,300 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

   
      

อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ  วันที่ 5  ธันวาคม 2563 

0 0 3,000 -100 % 0 

   
      

อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 

0 0 0 100 % 3,000 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิ
กาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  13 ตุลาคม 2563 

0 3,000 3,000 -100 % 0 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิ
กาเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2564 

0 0 0 100 % 3,000 

   

      

อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช 23 
ตุลาคม 2563 

0 3,000 3,000 -100 % 0 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช 23 

0 0 0 100 % 3,000 

   



ตุลาคม 2564 

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการปรับปรุงส านักทะเบียน
อ าเภอพนมไพรและส านักทะเบียนเทศบาลต าบลพนมไพร 

0 90,000 90,000 -100 % 0 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  28  กรกฎาคม 2564 

0 0 3,000 -100 % 0 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

0 0 0 100 % 3,000 

   

      

อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  
สิงหาคม 2564 

0 0 3,000 -100 % 0 

   

      

อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวัน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2565 

0 0 0 100 % 3,000 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2564 

0 0 3,000 -100 % 0 

   

      
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 2565 

0 0 0 100 % 3,000 

   รวมเงินอุดหนุน 0 96,000 108,000     18,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 96,000 108,000     18,000 

   รวมงานบริหารท่ัวไป 8,718,215.09 8,545,217.69 9,961,180     10,047,484 

   งานบริหารงานคลัง             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,198,029 1,312,140 1,398,722 8.01 % 1,510,788 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 17,692 14,090 15,780 12.12 % 17,692 

       เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 60,000 0 % 60,000 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 471,600 309,840 309,840 61.89 % 501,600 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000 

   



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,741,321 1,690,070 1,796,342     2,102,080 

   รวมงบบุคลากร 1,741,321 1,690,070 1,796,342     2,102,080 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

   
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

47,500 119,550 206,000 -92.72 % 15,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       ค่าเช่าบ้าน 35,100 32,400 80,400 -59.7 % 32,400 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 12,000 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 6,600 10,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 91,300 158,550 301,400     64,400 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,500 2,500 30,000 -16.67 % 25,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 90,000 

         ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน 27,150 15,100 40,000 0 % 40,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

18,700 0 30,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,764 5,224 25,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000 

         โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 30,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,430 3,000 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 61,544 25,824 135,000     220,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุส านักงาน 69,258 77,854.9 80,000 -12.5 % 70,000 

   



    วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,730 19,220 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าวัสดุ 117,988 97,074.9 110,000     100,000 

   รวมงบด าเนินงาน 270,832 281,448.9 546,400     384,400 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 2,500 

         ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 บาน  5,500 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

         เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  7,500 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 13,000 0 0     2,500 

   รวมงบลงทุน 13,000 0 0     2,500 

   รวมงานบริหารงานคลัง 2,025,153 1,971,518.9 2,342,742     2,488,980 

   งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 0 0 100 % 180,720 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     180,720 

   รวมงบบุคลากร 0 0 0     180,720 

   รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     180,720 

   รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,743,368.09 10,516,736.59 12,303,922     12,717,184 

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 225,480 116,460 236,640 6.59 % 252,240 

   



    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 847,560 1,068,120 1,068,120 -9.27 % 969,120 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,940 165 9,840 -39.02 % 6,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,078,980 1,184,745 1,314,600     1,227,360 

   รวมงบบุคลากร 1,078,980 1,184,745 1,314,600     1,227,360 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

   
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 30,000 -100 % 0 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 66.67 % 5,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 4,000 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 0 0 37,000     9,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 20,000 0 % 20,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 0 10,000 100 % 20,000 

         ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน 0 0 10,000 0 % 10,000 

   
      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

33,720 48,532 55,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   
      

โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

0 0 0 100 % 55,000 

   
      

โครงการฝึกอบรมการปูองกันอุบัติเหตุจากการเกิดสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 

0 0 30,000 0 % 30,000 

   

      
โครงการฝึกอบรมจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าเทศบาลต าบลพนมไพร  อ าเภอพนมไพร  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

124,050 0 0 0 % 0 

   



      
โครงการศูนย์อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

11,052.97 11,217.21 12,500 20 % 15,000 

   
      

เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

1,500 0 30,000 0 % 30,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 29,720 47,290 60,000 0 % 60,000 

   รวมค่าใช้สอย 208,042.97 107,039.21 237,500     250,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,300 9,000 40,000 0 % 40,000 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 68,200 53,600 80,000 0 % 80,000 

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,000 13,100 40,000 0 % 40,000 

       วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,160 0 20,000 0 % 20,000 

       วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,900 0 50,000 0 % 50,000 

   รวมค่าวัสดุ 181,560 75,700 230,000     230,000 

   รวมงบด าเนินงาน 389,602.97 182,739.21 504,500     489,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000  บทีีย ู 0 0 32,400 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์การเกษตร             

         ปั้มน้ าอัตโนมัติ 0 0 12,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             

         ปั้มน้ าดับเพลิง 74,000 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

   
      

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
และงานอื่นๆ 

0 0 37,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์อื่น             

   
      

ตู้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าและการจัด
ระเบียบจราจร 

0 0 32,000 -100 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 74,000 0 113,400     0 

   



รวมงบลงทุน 74,000 0 113,400     0 

   รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 1,542,582.97 1,367,484.21 1,932,500     1,716,360 

   รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,542,582.97 1,367,484.21 1,932,500     1,716,360 

   แผนงานการศึกษา             

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 729,630 828,956 831,480 5.63 % 878,280 

       เงินประจ าต าแหน่ง 55,500 59,951 60,000 0 % 60,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 785,130 888,907 891,480     938,280 

   รวมงบบุคลากร 785,130 888,907 891,480     938,280 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

   
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 15,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       ค่าเช่าบ้าน 40,000 0 60,000 -75 % 15,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 5,000 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,500 5,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 40,000 2,500 70,000     40,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่  0 0 4,500 -100 % 0 

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 6,000 

         ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ 0 0 0 100 % 1,000 

         ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000 

   



      ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -100 % 0 

         ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000 

         ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน  3,900 45,000 55,000 -100 % 0 

         ค่าวัสดุวารสารและสิ่งพิมพ์ 0 300 500 -100 % 0 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  2,790 2,112 20,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300 1,000 20,000 0 % 20,000 

   รวมค่าใช้สอย 9,990 48,412 105,000     82,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุส านักงาน 20,181 5,690 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 2,031,172 

       ค่าอาหารเสริม (นม) 1,506,377.12 1,892,435.96 1,954,524 -100 % 0 

       วัสดุก่อสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,600 20,250 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าวัสดุ 1,554,158.12 1,918,375.96 2,054,524     2,131,172 

   รวมงบด าเนินงาน 1,604,148.12 1,969,287.96 2,229,524     2,253,172 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

         กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล Full-Frame 0 0 0 100 % 70,000 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * 0 0 0 100 % 22,000 

   



      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank 
Printer)  

4,300 0 0 0 % 0 

         เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 0 0 0 100 % 2,600 

         เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 0     102,100 

   รวมงบลงทุน 4,300 0 0     102,100 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

   
      

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองพนมไพร 

0 0 0 100 % 4,452,000 

   
      

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองพนมไพร 

3,798,380 3,445,300 4,080,000 -100 % 0 

         อุดหนุนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 15,000 -100 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 3,798,380 3,445,300 4,095,000     4,452,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 3,798,380 3,445,300 4,095,000     4,452,000 

   รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 6,191,958.12 6,303,494.96 7,216,004     7,745,552 

   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 303,000 312,840 312,840 -15.3 % 264,960 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 -50 % 6,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 315,000 324,840 324,840     270,960 

   รวมงบบุคลากร 315,000 324,840 324,840     270,960 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนมไพร 0 0 0 100 % 30,000 

   



      โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนมไพร 0 0 30,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     30,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 30,000     30,000 

   รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 315,000 324,840 354,840     300,960 

   รวมแผนงานการศึกษา 6,506,958.12 6,628,334.96 7,570,844     8,046,512 

   แผนงานสาธารณสุข             

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 724,962 1,028 1,470 33,042.86 % 487,200 

       เงินประจ าต าแหน่ง 53,225 48 60,000 0 % 60,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 778,187 1,076 61,470     547,200 

   รวมงบบุคลากร 778,187 1,076 61,470     547,200 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

   
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 120,000 128.33 % 274,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,500 0 % 2,500 

       ค่าเช่าบ้าน 65,000 0 34,800 -42.53 % 20,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 5,000 

   รวมค่าตอบแทน 65,000 0 157,300     301,500 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 5,360 22,380 35,000 0 % 35,000 

         ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 0 % 5,000 

         ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน 0 0 25,000 0 % 25,000 

   



      
ค่าประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ของเทศบาล 

0 0 30,000 0 % 30,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 34,440 0 10,000 0 % 10,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าใช้สอย 39,800 22,380 135,000     135,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุส านักงาน 17,819 7,630 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200 10,360 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าวัสดุ 22,019 17,990 60,000     60,000 

   รวมงบด าเนินงาน 126,819 40,370 352,300     496,500 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000 

       ครุภัณฑ์การเกษตร             

         เครื่องพ่นหมอกควัน 0 45,000 59,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

         เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,500 0 0 0 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 8,500 45,000 59,000     5,000 

   รวมงบลงทุน 8,500 45,000 59,000     5,000 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

   

      
โครงการเงินอุดหนุน.คณะกรรมการหมู่บ้านและหรือ
คณะกรรมการชุมชน ในการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

0 0 0 100 % 120,000 

       เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             

   



      โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 0 0 120,000 -100 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 0 0 120,000     120,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 120,000     120,000 

   รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 913,506 86,446 592,770     1,168,700 

   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 676,560 734,340 734,360 5.63 % 775,680 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 310,320 322,560 322,560 68.97 % 545,040 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 200 % 36,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 998,880 1,068,900 1,068,920     1,356,720 

   รวมงบบุคลากร 998,880 1,068,900 1,068,920     1,356,720 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,500 0 % 2,500 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 48,300 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 49,250 37,520 73,300 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 49,250 37,520 75,800     50,800 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน 0 0 20,000 0 % 20,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,880 0 5,000 -100 % 0 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 5,000 

         โครงการตลาดสดน่าซื้อ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   



      โครงการเทศบาลสีขาว 0 13,250 20,000 0 % 20,000 

   

      
โครงการปูองกัน ควบคุม และการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จากกรณีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

323,000 0 0 0 % 0 

         โครงการปูองกัน ควบคุมและระงับโรคพิษสุนัขบ้า 23,563 26,851 40,000 0 % 40,000 

         โครงการปูองกันโรคระบาดท้องถ่ินและโรคอุบัติใหม่ 16,700 0 20,000 0 % 20,000 

   
      

โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

55,620 47,400 80,000 0 % 80,000 

   
      

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเทศบาลต าบล
พนมไพร 

0 0 0 100 % 50,000 

         โครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ 0 0 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าใช้สอย 421,763 87,501 205,000     255,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0 1,400 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุก่อสร้าง 13,936 11,110 20,000 0 % 20,000 

       วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,540 53,960 60,000 33.33 % 80,000 

       วัสดุการเกษตร 0 600 10,000 0 % 10,000 

   รวมค่าวัสดุ 46,476 67,070 100,000     120,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

       ค่าไฟฟูา 847.28 3,093.85 5,000 0 % 5,000 

       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 4,801.12 4,867.43 5,000 0 % 5,000 

   รวมค่าสาธารณูปโภค 5,648.4 7,961.28 10,000     10,000 

   รวมงบด าเนินงาน 523,137.4 200,052.28 390,800     435,800 

   รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,522,017.4 1,268,952.28 1,459,720     1,792,520 

   รวมแผนงานสาธารณสุข 2,435,523.4 1,355,398.28 2,052,490     2,961,220 

   แผนงานเคหะและชุมชน             

   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

   



    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 392,469 450,360 623,280 64.97 % 1,028,240 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,775 14,090 25,560 0 % 25,560 

       เงินประจ าต าแหน่ง 15,917 0 0 100 % 60,000 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 763,200 647,140 779,280 -24.04 % 591,960 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 8,000 24,000 -50 % 12,000 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,197,361 1,119,590 1,452,120     1,717,760 

   รวมงบบุคลากร 1,197,361 1,119,590 1,452,120     1,717,760 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าตอบแทน             

   
    

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

0 0 0 100 % 50,000 

       ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

       ค่าเช่าบ้าน 0 0 42,000 -28.57 % 30,000 

       เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

   
      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

         เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,320 3,300 10,000 -100 % 0 

   รวมค่าตอบแทน 3,320 3,300 57,000     95,000 

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,050 0 5,000 -100 % 0 

         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 180,000 

         ค่าจ้างเหมาบริการ  138,193 179,000 179,000 -100 % 0 

   
      

ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบ,รับรองแบบ โครงการก่อสร้าง
ของเทศบาลต าบลพนมไพร 

0 0 0 100 % 150,000 

         ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000 

         ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -100 % 0 

   



      ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 30,000 

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  6,100 79,749 120,000 -100 % 0 

   
      

ค่าประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ของเทศบาล 

0 0 10,000 -100 % 0 

   
      

ค่าประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ของเทศบาล 

0 0 0 100 % 10,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000 

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1,290 0 20,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,410 17,000 70,000 -28.57 % 50,000 

   รวมค่าใช้สอย 150,043 275,749 409,000     450,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุส านักงาน 14,792 10,437 30,000 0 % 30,000 

       วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 

       วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 20,000 0 % 20,000 

       วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,320 30,390 40,000 -25 % 30,000 

   รวมค่าวัสดุ 52,112 40,827 100,000     90,000 

   รวมงบด าเนินงาน 205,475 319,876 566,000     635,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ส านักงาน             

         เกจวัดน้ ายาแอร์ แบบ 2 หน้าปัด 0 1,950 2,000 -100 % 0 

         โบลเวอร์เปุาลม 0 0 2,500 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             

         ตู้เชื่อมไฟฟูา 0 0 8,000 -100 % 0 

         ไม้สตาฟสไลด์  ยาว 3  เมตร 0 0 3,000 -100 % 0 

   
      

รถขุดขนาดไม่ต่ ากว่า 3 ตัน  เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,800 ซีซี พร้อมอุปกรณ์พ่วงหัว

0 0 1,370,000 -100 % 0 

   



เจาะไฮดรอลิก   จ านวน  1 คัน  

      ล้อวัดระยะ  10 ก.ม. 2,000 0 0 0 % 0 

         สว่านแบตเตอรรี่ 0 0 4,900 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

         ปั้มฉีดน้ าแรงดันสูง 0 2,550 3,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์โรงงาน             

         เครื่องหินเจียร 2,000 0 0 0 % 0 

         เลื่อยวงเดือนไฟฟูา แบบมือถือ  0 0 6,400 -100 % 0 

         สว่านโรตารี่ 6,500 0 0 0 % 0 

       ครุภัณฑ์ส ารวจ             

         กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า 0 13,910 22,000 -100 % 0 

       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

   
      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 4,300 4,300 -100 % 0 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 10,500 22,710 1,426,100     0 

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

   
    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

            

         ค่าจ้างออกแบบรับรองแบบ ควบคุมการก่อสร้าง 0 0 60,000 -100 % 0 

   รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000     0 

   รวมงบลงทุน 10,500 22,710 1,486,100     0 

   รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,413,336 1,462,176 3,504,220     2,352,760 

   งานไฟฟ้าและประปา             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 67,630 78,050 130,000 15.38 % 150,000 

   รวมค่าใช้สอย 67,630 78,050 130,000     150,000 

     ค่าวัสดุ             

   



    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 273,760 108,570 150,000 16.67 % 175,000 

       วัสดุก่อสร้าง 65,005 74,516 370,089 -29.42 % 261,208 

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,200 0 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,400 55,300 80,000 0 % 80,000 

   รวมค่าวัสดุ 407,365 238,386 650,089     566,208 

   รวมงบด าเนินงาน 474,995 316,436 780,089     716,208 

     งบลงทุน             

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

   
      

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนศิริราช และ
ซอยสิบสลึง หมู่4,หมู5่  

0 0 1,041,000 -100 % 0 

   
      

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรี
เมืองไพร 

0 409,000 495,000 -100 % 0 

   รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 409,000 1,536,000     0 

   รวมงบลงทุน 0 409,000 1,536,000     0 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             

   
      

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 

0 0 0 100 % 150,000 

         อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 0 0 0 100 % 150,000 

       เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             

   
      

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
ภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 

0 0 150,000 -100 % 0 

         อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ 0 0 150,000 -100 % 0 

         อุดหนุนประปาสุวรรณภูมิ 141,000 0 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 141,000 0 300,000     300,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 141,000 0 300,000     300,000 

   รวมงานไฟฟ้าและประปา 615,995 725,436 2,616,089     1,016,208 

   



งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล             

     งบบุคลากร             

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

       ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 443,640 236,640 236,640 1.62 % 240,480 

       ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 698,880 722,280 722,280 -27.78 % 521,640 

       เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,260 24,000 26,700 -100 % 0 

   รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,167,780 982,920 985,620     762,120 

   รวมงบบุคลากร 1,167,780 982,920 985,620     762,120 

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 1,800,000 

         ค่าจ้้างเหมาบริการ 1,475,784 1,738,000 1,745,500 -100 % 0 

   
      

ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอยต่างๆในอ านาจหน้าที่
เทศบาล 

0 0 50,000 0 % 50,000 

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน อันเกิดจาก
รถบรรทุกขยะของเทศบาล 

0 0 10,000 0 % 10,000 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 89,980 42,690 100,000 0 % 100,000 

   รวมค่าใช้สอย 1,565,764 1,780,690 1,905,500     1,960,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุงานบ้านงานครัว 33,490 95,600 100,000 -50 % 50,000 

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000 0 50,000 0 % 50,000 

       วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 146,720 139,590 180,000 -16.67 % 150,000 

       วัสดุเครื่องแต่งกาย 7,290 8,920 30,000 0 % 30,000 

   รวมค่าวัสดุ 192,500 244,110 360,000     280,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

   



    ค่าไฟฟูา 547.62 592.68 3,000 0 % 3,000 

   รวมค่าสาธารณูปโภค 547.62 592.68 3,000     3,000 

   รวมงบด าเนินงาน 1,758,811.62 2,025,392.68 2,268,500     2,243,000 

     งบลงทุน             

     ค่าครุภัณฑ์             

       ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

   

      
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย 

0 0 0 100 % 2,400,000 

   รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     2,400,000 

   รวมงบลงทุน 0 0 0     2,400,000 

     งบเงินอุดหนุน             

     เงินอุดหนุน             

       เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             

   
      

อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 

0 0 0 100 % 100,000 

   
      

อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 

0 100,000 100,000 -100 % 0 

       เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์             

   
      

อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ 

50,000 0 0 0 % 0 

   รวมเงินอุดหนุน 50,000 100,000 100,000     100,000 

   รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 100,000 100,000     100,000 

   รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,976,591.62 3,108,312.68 3,354,120     5,505,120 

   งานบ าบัดน้ าเสีย             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 -40 % 30,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000     30,000 

   



รวมงบด าเนินงาน 0 0 50,000     30,000 

     งบลงทุน             

     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

       ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

   
      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู 
ถนนนิคมคณารักษ์ 

0 0 120,600 -100 % 0 

   รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 120,600     0 

   รวมงบลงทุน 0 0 120,600     0 

   รวมงานบ าบัดน้ าเสีย 0 0 170,600     30,000 

   รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,005,922.62 5,295,924.68 9,645,029     8,904,088 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

   
      

โครงการรับลงทะเบียนและรายงานตนผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ปุวยเอดส์ 

0 0 15,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส่งเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาลต าบล
พนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 30,000 -100 % 0 

   
      

โครงการส่งเสริมอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาลต าบล
พนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 100 % 30,000 

   รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000     30,000 

   รวมงบด าเนินงาน 0 0 45,000     30,000 

   รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 45,000     30,000 

   รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 45,000     30,000 

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

   งานกีฬาและนันทนาการ             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

   



    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 50,000 

         โครงการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์  0 0 50,000 -100 % 0 

         โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 30,000 

   
      

โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชนต้านยาเสพ
ติด 

0 0 30,000 -100 % 0 

         โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 27,785 0 30,000 -100 % 0 

         โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 30,000 

         โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดแข่งขัน 0 0 0 100 % 20,000 

         โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดแข่งขัน 0 0 20,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 27,785 0 130,000     130,000 

     ค่าวัสดุ             

       วัสดุกีฬา 0 0 20,000 0 % 20,000 

   รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000     20,000 

   รวมงบด าเนินงาน 27,785 0 150,000     150,000 

   รวมงานกีฬาและนันทนาการ 27,785 0 150,000     150,000 

   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

   
    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

         โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 600,000 

         โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 650,000 -100 % 0 

         โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 130,000 

         โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 119,535 137,045 140,000 -100 % 0 

         โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 12,410 50,000 -100 % 0 

         โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 0 0 0 100 % 50,000 

   



      โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 100 % 50,000 

         โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 50,000 -100 % 0 

   
      

โครงการประชุมสัมนา เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินพนมไพร 

0 0 100,000 -100 % 0 

   
      

โครงการฟังธรรมะช่วงเข้าพรรษา ผู้น าชุมชน และประชาชน
ทั่วไป 

0 0 30,000 -100 % 0 

   
      

โครงการฟังธรรมะช่วงเข้าพรรษา ผู้น าชุมชน และประชาชน
ทั่วไป 

0 0 0 100 % 30,000 

         โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม 0 0 0 100 % 200,000 

         โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม 0 0 591 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 119,535 149,455 1,020,591     1,060,000 

   รวมงบด าเนินงาน 119,535 149,455 1,020,590.95     1,060,000 

   รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 119,535 149,455 1,020,590.95     1,060,000 

   รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 147,320 149,455 1,170,590.95     1,210,000 

   แผนงานการพาณิชย์             

   งานตลาดสด             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 3,000 

         ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 0 1,000 3,000 -100 % 0 

         ค่าเช่าที่ราชพัสดุลานตลาดสด 0 0 0 100 % 10,000 

         ค่าเช่าที่ราชพัสดุลานตลาดสด 3,696 5,047 10,000 -100 % 0 

         ค่าเช่าที่อาคารตลาดสดราชพัสดุ 0 0 0 100 % 85,000 

         ค่าเช่าอาคารตลาดสดราชพัสดุ  76,272 76,272 85,000 -100 % 0 

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  0 0 85,000 -100 % 0 

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 25,000 

         ค่าประกันภัยการเกิดอัคคีภัยอาคารตลาดสด 0 0 0 100 % 10,000 

   



      ค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด  0 11,581.68 12,000 -100 % 0 

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,010 0 20,000 0 % 20,000 

   รวมค่าใช้สอย 83,978 93,900.68 215,000     153,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

       ค่าไฟฟูา 162,407.28 152,204.13 154,000 -2.6 % 150,000 

       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 784.95 3,227.96 11,500 -47.83 % 6,000 

   รวมค่าสาธารณูปโภค 163,192.23 155,432.09 165,500     156,000 

   รวมงบด าเนินงาน 247,170.23 249,332.77 380,500     309,000 

   รวมงานตลาดสด 247,170.23 249,332.77 380,500     309,000 

   งานโรงฆ่าสัตว์             

     งบด าเนินงาน             

     ค่าใช้สอย             

       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000 

         ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 3,960 4,567 20,000 -100 % 0 

   รวมค่าใช้สอย 3,960 4,567 20,000     20,000 

     ค่าสาธารณูปโภค             

       ค่าไฟฟูา 588.24 592.68 2,000 0 % 2,000 

       ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,296.77 2,311.2 3,000 -33.33 % 2,000 

   รวมค่าสาธารณูปโภค 2,885.01 2,903.88 5,000     4,000 

   รวมงบด าเนินงาน 6,845.01 7,470.88 25,000     24,000 

   รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 6,845.01 7,470.88 25,000     24,000 

   รวมแผนงานการพาณิชย์ 254,015.24 256,803.65 405,500     333,000 

   รวมทุกแผนงาน 33,681,953.8 34,395,104.38 44,500,000     44,500,000 

    
 



 
 
 
 
 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลต าบลพนมไพร 
อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด 

        

                 ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 44,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 

     งบกลาง       รวม 8,581,636     บาท
 งบกลาง       รวม 8,581,636     บาท
 งบกลาง       รวม 8,581,636     บาท 
  

   

   
ค่าช าระหนี้เงินกู ้                                                                  จ านวน     210,906 บาท  
 

   

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระเงินต้นกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในการกู้เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
น้ า  จ านวน 2,249,000  บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี 1956/30/2562 งวดที ่3/2565 ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2562  เป็นเงินจ านวน  210,905.56 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

      

   
ค่าช าระดอกเบีย้                                                                                              จ านวน    46,063    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทกุ
น้ า จ านวน 2,249,000  บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี 1956/30/2562 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2562 งวด
ที ่3/2564 เป็นจ านวนเงิน 46,062.39 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

      

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                           จ านวน  198,000  บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนท่ีเทศบาลเป็นผูช้ าระแทนพนักงานจ้างซึ่งก าหนดให้ค านวน
อัตราเงินสมทบของฝุายนายจา้งและผูป้ระกันตนเป็นอัตราฝุายละ รอ้ยละ 5 ของค่าจ้างและตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 33 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกนัสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 
 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                               จ านวน  8,000   บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป ี ซึ่งค านวนจาก
ค่าจ้างท้ังปีงบประมาณ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท 0808.2/ว 1620 ลงวันท่ี 22 เมษายน  2562 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ                                                                                      จ านวน  5,630,400  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้สูงอายขุองเทศบาลต าบลพนมไพร โดยแยกเป็นช่วงอายุ ดังนี ้
(1) อาย ุ60-69 ปี รายละ 600  บาท ต่อเดือน จ านวน  12 เดือน 
(2) อาย ุ70 -79 ปี รายละ 700 บาท ต่อเดือน  จ านวน 12 เดือน 
(3) อาย ุ80 -89 ปี รายละ 800 บาท ต่อเดือน  จ านวน 12 เดือน 
(4) อาย ุ90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน  จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.3)(1) หน้าท่ี 88 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
เบี้ยยังชีพความพิการ                                                                                     จ านวน  907,200  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้พิการ ภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร ที่มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพพิการกับ
เทศบาลต าบลพนมไพร ในอัตรารายละ  800  บาท ต่อเดือน  จ านวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหลักเกณฑร์ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิม่เตมิถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3(3.3)(2) หน้าท่ี 88 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์                                                                                  จ านวน   18,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ของเทศบาลต าบลพนมไพรและรายใหม่ที่แจ้งความประสงค์ขอรบัเบี้ยกับ
เทศบาลต าบลพนมไพร รายละ 500 บาท ต่อเดือน  จ านวน 12 เดอืน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ3(3.3)(3) หน้าท่ี 88 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
เงินส ารองจ่าย                                                                                         จ านวน  600,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีจ าเป็นทีไ่มส่ามารถคาดการณไ์วล้่วงหน้า ซึ่งเทศบาลไมไ่ด้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไวล้่วงหน้าหรือตั้งไว้ไมเ่พียงพอ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
 
 

      

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร                                                              จ านวน  30,000   บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร ซึ่งค านวนตั้งจ่ายจากค่าปรบัผุ้กระท าผิด ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ีมท0313.4/ว3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสด ุอุปกรณ ์ที่เกี่ยวกับการจราจร เช่น สีจราจร กรวยยาง ปูายจราจร เสาแปฺป อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้งปูาย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกันพลาสติกชนิดเติมน้ า เป็นต้น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 1(1.2)(3) หน้าท่ี 65 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)                                                 จ านวน  50,000  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่ต าแหน่งครูตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 16)  พ.ศ.
2558 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                  จ านวน  746,275   บาท 

      

  -เพื่อส่งสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการ
รายรับประจ าป ี2565 เป็นเงินจ านวน 25,875,810 บาท  (โดยไมร่วมเงินพันธบัตร / เงินกู้/เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้และ
เงินอุดหนุน) ตามนัยหนังสือกรมการปกครองที ่0808.5/ว2049 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2555 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2500  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปสีมทบเข้ากองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2563   (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

    
ส่งสมทบ ส.ท.ท.                                                                          จ านวน  38,792   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสมาคมสันนบิาตแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคบัสันนิบาตฯ(หนังสือท่ี มท 0313.4/ว.
3889 ลว. 29 พ.ย.38 และมท 0313.4/ว.2787 ลว.18 พ.ย.42 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555) ในอัตรา1/6 ของรายรับจริงในปีท่ีล่วง
มาแล้ว (รับจริงปี 2563 จ านวน 23,228,314.64 บาท  ไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนนุทุก
ประเภท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ                                                     จ านวน  95,000  บาท 

      

  -เพื่อส่งสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในการสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานในการจดับริการสาธารณสุข
หรือกิจกรรมต่างๆด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาลรวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน
ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลพนมไพร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.2) 10 (10.2) หน้าท่ี  86 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 
 
 

      

   
เงินช่วยพิเศษ       

    
เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน                                                   จ านวน 1,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาลเสยีชีวิตในระหว่างรับราชการตาม พรก.การจ่าย       



เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันมาตรา 23 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

    
เงินช่วยค่าท าศพพนักงานจ้าง                                                          จ านวน  1,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาลเสยีชีวิตในระหว่างรับราชการตาม พรก.การจ่าย

เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันมาตรา 23 และตามประกาศมาตรฐานพนักงาน
จ้างฯข้อ 27 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
เงินช่วยค่าท าศพลูกจ้างประจ า                                                        จ านวน  1,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพกรณีพนักงานเทศบาลเสยีชีวิตในระหว่างรับราชการตาม พรก.การจ่าย
เงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันมาตรา 23 และตามประกาศมาตรฐานพนักงาน
จ้างฯข้อ 27 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป                                                              รวม    10,047,484   บาท 

  
งบบุคลากร                                                                 รวม   7,216,560   บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                              รวม  2,624,640  บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              จ านวน  695,520   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภา รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 แยกรายละเอียดดังนี ้
(1) เงินเดือนนายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 27,600  บาท จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 331,200  บาท 
(2)เงินเดือนรองนายกเทศมนตร ี ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320  บาท (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                         จ านวน  120,000  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 แยกรายละเอยีดดงันี้ 
 (1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000  บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 3,000  บาท จ านวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                    จ านวน  120,000  บาท 

      
  -เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน

ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภา รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่า

      



เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 แยกรายละเอียดดังนี ้
 (1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000  บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 3,000  บาท จ านวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 198,720   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตร/ีที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจา่ยค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับ
ที ่2 พ.ศ.2557 แยกรายละเอยีดดงันี้ 
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ีจ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จ านวน 12 เดือน เป็น
เงิน 115,920 บาท 
(2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี  จ านวน 1 อตรา   ในอัตราเดือน
ละ  6,900  บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800  บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1,490,400  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาลในอัตราเดอืนละ 15,180  บาท  จ านวน  12 เดือน เป็น
เงิน 182,160 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จ านวน 12 เดือน  เป็น
เงิน  149,040 บาท และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10  คน ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท ต่อ
คน จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  1,159,200  บาท ( ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภา รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                               รวม   4,591,920   บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                            จ านวน  4,039,200   บาท 

      

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าป ีให้แก่พนักงานเทศบาล  ในต าแหน่ง ปลัดเทศบาล /รองปลดัเทศบาล/หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/
หัวหน้าฝุายอ านวยการ/นักจัดการงานทะเบียนและบัตร /นักพัฒนาชุมชน/นักทรัพยากรบุคคล/เจ้าพนักงาน
ธุรการ/เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง                                                            จ านวน  270,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง ที่ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง เดอืนละ 7,000  บาท และเงินค่าตอบแทน
ต าแหน่ง เดือนละ 7,000  บาท จ านวน 12 เดือน  และเงินประจ าต าแหน่งรองปลัดเทศบาล ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิน่ระดับ
ต้น ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งเดือน
ละ 3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน และหัวหน้าฝุายอ านวยการผูด้ ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดบัต้นที่ไดร้ับ
เงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 1,500  บาท จ านวน 12 เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   จ านวน  234,720    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามพระราชบญัญัตริะเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนสวน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      



   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน   48,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรบัพนักงานจ้าง ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คนสวน ฯลฯ(ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้) 
      

  
งบด าเนินงาน                                  รวม   2,740,624    บาท 

   
ค่าตอบแทน                                รวม    190,364  บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  31,000  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลต าบลพนมไพร  ดังนี ้
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่เจา้หน้าท่ีและผู้น าจับผู้กระท าผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติอื่นๆ   
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
ค่าเบี้ยประชุม                                                                                    จ านวน   10,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้แกป่ระธานกรรมการและกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2554 แก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ                                                จ านวน    7,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาลซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน                                                                                        จ านวน 77,364   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลผูม้ีสิทธิเบิกคา่เช่าบา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า                     จ านวน   30,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท้่สุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง

      



วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรผู้บริหารท้องถิ่น                                           จ านวน   35,000  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่นายกเทศมนตรีที่มีสทิธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบตุรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และหนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่
เรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ที ่มท0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าใช้สอย                                                                         รวม   1,635,760   บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                                                       จ านวน  20,000  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในรูปแบบต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบ เช่น การท าปูาย การจ้างเหมาโฆษณา การจัดท าสิ่งพมิพ์ต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ                                                          จ านวน  720,000   บาท 

      

    -เพื่อจ่ายเป็นคา่จ้างเหมาบริการในการด าเนินกิจการต่างๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างสูบน้ า ค่าบริการก าจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดท าของ ค่าล้างฟิลม์ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ  ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ  
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 2562 เรื่องหลกัเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่มท0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.2559   (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)  

      

    
ค่าเช่าท่ีราชพัสดสุถานท่ีพักผู้โดยสารและลานจอดรถ                   จ านวน  30,000  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุและทีร่าชพัสดสุ าหรับใช้เป็นสถานท่ีพักผู้โดยสารและลานจอดรถ 

-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(3)(3.3) หน้า 106 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
ค่าเช่าอาคารราชพัสด ุ11 คูหา                                             จ านวน  71,260   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุเลขท่ี 258/1-11 ถ.พินิจนนทราษฎร ์ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ตาม
สัญญาเช่าเอาคารราชพัสดุรายตัวหน้า 1/58 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2537 
 -เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึงฉบับท่ี 14 พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(3)(3.1) หน้า 106 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ                              จ านวน  10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเลม่หนังสือเข้าปกเทศบัญญตั ิแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตราก าลงั ตลอดจน

หนังสืออ่ืนๆในหน้าที่ของเทศบาลฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน                                            จ านวน 60,000  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

    
ค่าประกันภยัภาคบังคับและภาคสมัครใจ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล   จ านวน 40,000  บาท 



      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต/์รถจักรยานยนต์ ของเทศบาลต าบลพนม

ไพร ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าประกันอัคคภีัยที่พักผู้โดยสาร                                                          จ านวน  6,500  บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าประกันอัคคภีัยที่พักผู้โดยสารกรมธนารักษ์  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ                                                  จ านวน    20,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่ารบัรองและพิธีการดังนี้ 
    (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบคุคล   ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเป็นค่ารบัรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงานและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค านวณตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณทีล่่วงมาโดยไมร่วมเงินรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท0808.4/ว2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
  (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลีย้งรับรอง และค่าบริการอื่นๆและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมตามหนังสือ กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท0808.4/ว2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                จ านวน   30,000   บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/สมาชิกสภาเทสบาล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
ค่าซื้อพวงมาลากระเช้าดอกไม้ช่อดอกไม้พวงมาลัย                            จ านวน    5,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลากระเช้าดอกไม้ช่อดอกไม้พวงมาลัยเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของเทศบาล (ตั้งจ่ายจาก

เงินรายได้) 
      

    
โครงการการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล              จ านวน  1,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัการจัดการเลือกตั้งผู้บรหิารและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระหรือกรณี
ต าแหน่งว่าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการนีฯ้ลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.4)(2) หน้า 111 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
โครงการจดังานรัฐพิธีต่างๆ/พิธีการทางศาสนาตา่งๆ                                         จ านวน   42,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี/พิธีการทางศาสนาต่างๆ โดยใหจ้่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม พาน
ดอกไมส้ด ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตกแต่งสถานท่ีจัดงาน ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดท าเครื่องถวายสักการะฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 6(6.1)(1) หน้าท่ี 115 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      



    
โครงการจดัท าแผนชุมชนและประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล                               จ านวน   30,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการจัดท าแผนชุมชน และประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล และเทศบาลพบ
ประชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร เพื่อเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือ่งดื่ม ค่า
น้ าแข็ง ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจ้างเครื่องขยายเสียง ค่าวิทยากร ค่าจ้างวงดนตรีและอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5 (5.4)(4) หน้าท่ี 111 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนและ บุคลากรเทศบาลต าบลพนมไพร        จ านวน    250,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน  กรรมการ
หมู่บ้าน ประธานชุมชน    ประธานอสม. อสม.และผู้น าเครือข่ายกลมุต่างๆภายในเขตเทศบาล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.2)(1)(1.1) หน้า 105 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                             จ านวน   300,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมดังนี ้
(1) ค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะ  ตั้งไว ้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครภุัณฑ์ต่างๆที่
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลส าหรับรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล /รถยนต์ดับเพลิง/รถยนต์บรรทุกน้ าและครภุ ณฑ์
ต่างๆฯลฯ 
(2) ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สินครภุัณฑส์ านักงาน ตั้งไว้ 100,000  บาท  เพื่อจายเป็นคา่บ ารงุรักษา
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ส านักงาน เช่น เครื่องขยายเสียง ,คอมพิวเตอร,์เครื่องปริ้นเตอร ์ค่าซ่อมแซมและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ
ฯลฯ 
(3) ค่าบ ารังรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือปรบัปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาล เช่น โรงจอดรถดับเพลิง อาคารส านักงานเทศบาล อาคารตา่งๆของเทศบาล  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.1)(6)(6.1) หน้าท่ี 104 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

      

   
ค่าวัสดุ                                                         รวม   402,500   บาท 

   
วัสดุส านักงาน                                                                          จ านวน    115,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลน ค่าจัดซื้อธงชาติ  ธงสัญลักษณ ์ธงเฉลิมพระ

เกียรต ิพระบรมฉายาลักษณ ์พระบรมสาทิศลักษณ ์ และค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆของงานทะเบียนราษฎรและ
สิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง ธงตราสัญลักษณ ์ น้ าดื่ม ธงชาติ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ                                                                      จ านวน   10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ เช่น หลอดไฟ  สายไฟ เสาอากาศส าหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จาน

รับสัญญาณดาวเทยีม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ล าโพงฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                    จ านวน   30,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ผงซักฟอก สบู ่น้ ายาลา้งห้องน้ า ฯลฯ       



(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   
วัสดุก่อสร้าง                                                                               จ านวน   50,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้เหล็ก ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                               จ านวน   50,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้ เหล็กฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น                                                                  จ านวน   80,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ามันดเีซล  น้ ามันจาระบีและน้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุการเกษตร                                                                               จ านวน   10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพันธ์ไม ้กระถางต้นไม ้สารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ กากน้ าตาลฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป) 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์                                                                          จ านวน    57,500     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลูฯลฯ(ตั้งจา่ยจากเงิน

รายได ้จ านวน 43,843 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 13,657 บาท) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค                                                                         รวม   512,000    บาท 

   
ค่าไฟฟูา                                                                                        จ านวน    300,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส านกังานอาคารสถานท่ีต่างๆของเทศบาล  สวนสาธารณะ ซุ้มเฉลิมพระเกียรตติ่างๆ

ของเทศบาล ไฟฟูาแสงสว่างตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล สถานีสูบน้ าฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                                                                  จ านวน      72,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน  อาคารสถานท่ีต่างๆของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
ค่าบริการโทรศัพท ์                                                                           จ านวน      10,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านกังานเทศบาลต าบลพนมไพร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
ค่าบริการไปรษณีย ์                                                                          จ านวน    15,000  บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลขธนาณัต ิหรือค่าจัดส่งไปรษณียต์่างๆของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                        จ านวน  85,000  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร (FACSMILE) ค่าเทเล็กซ ์(TELEX) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน

ดาวเทียม ค่าบริการอินเตอร์เนต็ และค่าสื่อสารอื่นๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                      จ านวน  30,000   บาท 

        -ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)        

  
งบลงทุน                                                                                    รวม      72,300   บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์                                                                              รวม    72,300  บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านคอมพิวเตอร ์                             จ านวน    2,500  บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นคอมพิวเตอร ์ จ านวน 1 ตัว ราคา ตัว

ละ 2,500  บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จึงจ าเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจดัซื้อได้ในท้องถิ่น) 

      



-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว2047 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2539 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 8 หน้าท่ี 121 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

    
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู   จ านวน    64,800    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรอืแบบแขวน ขนาด 24,000  บีที
ยู  จ านวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400  บาท เป็นเงินจ านวน 64,800 บาท ดังมีคณุลักษณะพืน้ฐานดังนี้ 
(1) เครื่องปรับอากาศเป็นขนาดไมต่่ ากว่า 24,000 บีทียู 
(2) ราคาเป็นราคารวมที่ตดิตั้งแล้ว 
(3) ต้องได้รบัการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยดัไฟเบอร ์5  
(4) ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศท่ี ประกอบส าเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
(5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 9 หน้าท่ี 121  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA                        จ านวน   5,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  เป็น
เงิน  5,000  บาท 
ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้ 
 - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 35 หน้าท่ี 125 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 
 
 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน                                   รวม    18,000    บาท 

   
เงินอุดหนุน                                   รวม    18,000    บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2564  จ านวน   3,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจดังานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันท่ี 5 ธนวา
คม 2564 เช่น ค่าจัดสถานท่ี ประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ
พิธี ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ฯลฯ ตามหนังสืออ าเภอพนมไพร ที ่รอ 0518/ว718 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ วันท่ี 5 ธันวาคม 2564  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนธิกาเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 13 ตุลาคม 2564                                                       จ านวน     3,000     บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจดังานและกจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 13 ตุลาคม 2564  เช่น ค่า
จัดสถานท่ี ประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธ ีค่าปัจจัยถวาย
พระสงฆฯ์ลฯ ตามหนังสืออ าเภอพนมไพร ที ่รอ 0518/ว722 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงิน
อุดหนุนตามโครงการจัดงานและกจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 96 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจัดงานและกิจกรรมเนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564                                          จ านวน    3,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพร โครงการจดังานและกจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564   เช่น ค่า
จัดสถานท่ี ประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธ ีค่าปัจจัยถวาย
พระสงฆฯ์ลฯ ตามหนังสืออ าเภอพนมไพร ที ่รอ 0518/ว717 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงิน
อุดหนุนตามโครงการจัดงานและกจิกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนือ่งในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565                                                                  จ านวน      3,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เช่น ค่าจัดสถานท่ี ประดับตกแต่งสถานท่ี
ต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสยีง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธ ีค่าปัจจัยถวายพระสงฆฯ์ลฯ ตามหนงัสืออ าเภอ
พนมไพร ที ่รอ 0518/ว720 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงาน
และกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 96 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมวันเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565                                                    จ านวน   3,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565  เช่น ค่าจัด
สถานท่ี ประดับตกแต่งสถานท่ีต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดอุุปกรณ์ในการประกอบพิธ ีค่าปัจจัยถวาย
พระสงฆฯ์ลฯ ตามหนังสืออ าเภอพนมไพร ที ่รอ 0518/ว720 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงิน
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมวันเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 96 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
อุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 
                                                                                                                      จ านวน      3,000      บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจดังานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิน ี3 มิถุนายน 2565   เช่น ค่าจัดสถานท่ี ประดับตกแตง่สถานท่ีต่างๆฯลฯ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการประกอบพิธ ีค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ฯลฯ ตามหนังสืออ าเภอพนมไพร ที ่รอ 0518/ว719 ลง
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ขอรับเงินเงินอุดหนุนอ าเภอพนมไพรโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(10.3) หน้า 96 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

      

 
งานบริหารงานคลัง                                                                  รวม       2,488,980       บาท 

  
งบบุคลากร                                                                        รวม   2,102,080     บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                       รวม    2,102,080    บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                จ านวน     1,510,788     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง /

หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้/เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี/เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าพนักงานพัสด/ุนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                     จ านวน   17,692    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพของพนักงานเทศบาลต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
เงินประจ าต าแหน่ง                                                                 จ านวน   60,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลัง ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดับต้นท่ีได้รับเงิน

ประจ าต าแหน่งเดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 เดือน และหัวหนา้ฝุายพัฒนารายได้ผูด้ ารงต าแหน่งอ านวยการ
ท้องถิ่นระดับต้น ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 1,500  บาท จ านวน  12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                           จ านวน     501,600     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ/พนักงานเก็บเงิน/คนงานท่ัวไป ฯลฯ(ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                   จ านวน    12,000       บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส าหรบัพนักงานจ้างต าแหน่งคนงานท่ัวไป(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

  
งบด าเนินงาน                                                                         รวม     384,400    บาท 

   
ค่าตอบแทน                                                                       รวม    64,400     บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    15,000   บาท 

      

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค้วบคุมงานก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      



   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    จ านวน    5,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของกองคลัง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบยีบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าเช่าบ้าน                                           จ านวน   32,400    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลผูม้ีสิทธิเบิกคา่เช่าบา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า     จ านวน    12,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าใช้สอย                                                            รวม     220,000    บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                                         จ านวน    25,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในรูปแบบต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบ เช่น การท าปูาย การจ้างเหมาโฆษณา การจัดท าสิ่งพิ่มพ์ต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ                                              จ านวน   90,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินกิจการตา่งๆของเทศบาล เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานจัดท าของ  ค่าจ้าง
เหมาบุคคลท าหน้าที่จดัเก็บรายได ้ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2562  เรื่องหลกัเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที่มท0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.2559 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 

      

    
ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียน                              จ านวน     40,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                      จ านวน     25,000       บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/สมาชิกสภาเทสบาล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวน    30,000     บาท 

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัท าแผนท่้ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับจัดท า       



แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ค่าปูายโครงการ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.3)(2) หน้าท่ี 106 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                        จ านวน    10,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครภุัณฑ ์ยานพาหนะ /ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑส์ านักงาน/ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯที่เป็นทรัพย์สินชองเทศบาลเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.1)(6)(6.1) หน้าท่ี 104 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

      

   
ค่าวัสดุ                                                               รวม      100,000     บาท 

   
วัสดุส านักงาน                                                          จ านวน    70,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลน ค่าจัดซื้อธงชาติ  ธงสัญลักษณ ์ธงเฉลิมพระ
เกียรต ิพระบรมฉายาลักษณ ์พระบรมสาทิศลักษณ ์ และค่าจัดซื้อใบเสรจ็รับเงินตา่งๆของงานจัดเก็บรายได้ งาน
พัสดุและสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง ธงตราสญัลักษณ ์ น้ าดื่ม ธงชาติ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์                                                    จ านวน  30,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลูฯลฯ(ตั้งจา่ยจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป) 
 

      

  
งบลงทุน        รวม     2,500     บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์     รวม    2,500     บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านักงาน        

    
เก้าอี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านคอมพิวเตอร ์   จ านวน    2,500   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นคอมพิวเตอร ์ จ านวน 1 ตัว ราคา ตัว
ละ 2,500  บาท เป็นเงิน 2,500 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จึงจ าเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจดัซื้อได้ในท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว2047 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2539 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 8 หน้าท่ี 121 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                                    รวม    180,720    บาท 

  
งบบุคลากร                                                                       รวม   180,720   บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                      รวม   180,720   บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                              จ านวน    180,720    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ในต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ

ภายในฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได)้ 
 

      



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน         รวม     1,716,360    บาท 

  
งบบุคลากร                                                     รวม   1,227,360      บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                   รวม    1,227,360      บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น           จ านวน  252,240    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                   จ านวน   969,120   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ /ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย/พนักงานดับเพลิง/พนักงานวิทยุฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          จ านวน    6,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจต าแหน่งพนักงานวิทยุฯลฯ(ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 
 
 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน                                              รวม   489,000      บาท 

  
ค่าตอบแทน                                                รวม  9,000    บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ         จ านวน 5,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั  ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมี
สิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า      จ านวน  4,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านัก

ปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพักงานส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2549 (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าใช้สอย                                            รวม     250,000    บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน                จ านวน   20,000      บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ                              จ านวน    20,000      บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินกิจการตา่งๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างสูบน้ า ค่าบริการก าจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดท าของ ค่าล้างฟิลม์ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารที่ท าการ ค่าจ้างเหมา
เจ้าหน้าท่ีปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)   

      

    
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน          จ านวน   10,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนอันเกิดจากรถของเทศบาล ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว1400 ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม 2537 ส าหรับรถยนตส์่วนกลาง รถยนต์
ดับเพลิง รถบรรทุกน้ า รถยนต์เคลือ่นที่เร็ว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน    10,000      บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ส าหรับค่าเบีย้

เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 

      

    
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ        จ านวน   55,000     บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ค่า
เครื่องดื่ม เค่าอาหาร ค่าน้ าแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การเเข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 3(3.5)(1) หน้า 92  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการฝึกอบรมการปูองกันอุบัตเิหตุจากการเกิดสาธารณภัยเบื้องต้น       จ านวน   30,000     บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปูองกันอุบัติเหตจุากการเกิดสาธารณภัยเบื้องต้น เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม น้ าแข็ง และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 3(3.6)(1.3) หน้า 94 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการศูนย์อ านวยการศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน     จ านวน     15,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนย์อ านวยการศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เช่น จ้าง
เหมาบุคคลเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าศนูย์ปฏิบัติการร่วมฯ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดสุ านักงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(7) หน้า 95 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร    จ านวน    30,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลอืสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ต่างๆฯลฯ ค่าซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน ที่ได้รบั
ผลกระทบจากสาธารณภัย  ค่าเยยีวยาจากการไดร้ับผลกระทบจากโรคระบาดต่างๆ  ฯลฯเป็นต้น 
-เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

      



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3(3.6)(6) หน้า 95 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                 จ านวน    60,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซมครภุัณฑ์ยานพาหนะ ครุภณัฑ์ส านักงาน ครุภณัฑ์ต่างๆ  และที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างต่างๆที่เป็นทรัพยส์ินของเทศบาล เช่น รถยนต์ดบัเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า รถยนต์เคลื่อนทีเ่ร็ว อาคาร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เลื่อยยนต ์เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าวัสดุ                                                 รวม     230,000      บาท 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           จ านวน    40,000      บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดยุานพาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอรรี ่ยางนอก สายไมล ์น้ ากลั่น แบตเตอรี ่กระจกมอง

ข้างรถยนต ์ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ดบัเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ า และทรพัย์สินของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           จ านวน     80,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันจาระบ ีน้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์

ดับเพลิง  ,รถยนต์บรรทุกน้ า และทรัพย์สินของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์                จ านวน    40,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์เช่น น ายาเคมีดับเพลิง และเปลี่ยนน้ ายาเคมี

ดับเพลิง ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย                               จ านวน    20,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย ส าหรับปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น เสื้อสะท้อนแสง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถุงมือ เสื้อใส่ปฏิบตัิงาน  รองเท้าบู้ท ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 
      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง                              จ านวน   50,000       บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสายสูบดับเพลิง สายส่งดบัเพลิง ข้อต่อส่งน้ าดับเพลิง หัวฉีดฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป) 
      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                        รวม     7,745,552     บาท 

  
งบบุคลากร                                                รวม    938,280    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                               รวม   938,280    บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       จ านวน    878,280     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ส าหรับพนกังานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ส าหรับต าแหน่ง ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา หัวหน้าฝุายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง                                      จ านวน  60,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดบัต้น ที่ได้รับ
เงินประจ าต าแหน่งตามกฏหมายวา่ด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่  เดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน และหัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผูด้ ารง
ต าแหน่ง อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 
 

      



  
               งบด าเนินงาน                                               รวม    2,253,172     บาท 

   
ค่าตอบแทน                                                            รวม    40,000    บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน   15,000      บาท 

      

   - เพื่อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  คณะกรรมการพิจารณาผล และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ                     จ านวน    5,000      บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานจ้างของกองการศึกษาซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบฯ  (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน                                                            จ านวน   15,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลผูม้ีสิทธิเบิกคา่เช่าบา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า     จ านวน    5,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท้่สุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าใช้สอย                                           รวม     82,000    บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่                         จ านวน  6,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในรูปแบบต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบ เช่น การท าปูาย การจ้างเหมาโฆษณา การจัดท าสิ่งพิ่มพ์ต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์                  จ านวน    1,000     บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์กองการศึกษาฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

    
ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ    จ านวน    5,000        บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเลม่หนังสือเข้าปกเทศบัญญตั ิแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตราก าลงั ตลอดจน

หนังสืออ่ืนๆในหน้าที่ของเทศบาลฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน                   จ านวน   30,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/       



ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              จ านวน     20,000      บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/สมาชิกสภาเทสบาล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                           จ านวน   20,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครภุัณฑ ์ยานพาหนะ /ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑส์ านักงาน/ค่า
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯลฯที่เป็นทรัพย์สินชองเทศบาลเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกต ิ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.1)(6)(6.1) หน้าท่ี 104 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 
 
 

      

   
ค่าวัสดุ                                               รวม    2,131,172     บาท 

   
วัสดุส านักงาน                                         จ านวน    30,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสารและแบบแปลน ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงสัญลักษณ ์ธงเฉลิมพระ
เกียรต ิพระบรมฉายาลักษณ ์พระบรมสาทิศลักษณ ์ และค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆของงานทะเบียนราษฎรและ
สิ่งของต่างๆ เช่นกระดาษ ดินสอ ปากกา ตรายาง ธงตราสัยลักษณ ์น้ าดื่ม ธงชาติ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไป) 

      

   
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ                                  จ านวน  10,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทย ุเช่น หลอดไฟ สายไฟ สายอากาศ เสาอากาศส าหรับเครื่องรับ

วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสญัญาณดาวเทียม ไมโครโฟน ขาตัง้ไมโครโฟน ล าโพง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว                              จ านวน    2,031,172    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ประจ าปีงบประมาณ 2565  แยก
เป็น 
1) ส าหรับภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 ไม่น้อยกว่า  130  วัน   
2) ส าหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565  ไม่น้อยกว่า 130 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.1) (10) หน้า 78  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง                                     จ านวน    10,000     บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม ้เหล็ก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)       

   
วัสดุการเกษตร                                 จ านวน        10,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพันธุ์ไม ้ กระถางต้นไม ้สารอินทรยี์ที่มีประสิทธิภาพ  กากน้ าตาล  ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป) 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์                              จ านวน   30,000  บาท 



-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอรข์องกองการศึกษา  ฯลฯ    (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   
วัสดุอื่น                                         จ านวน    10,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆของกองการศึกษา เช่นดอกไม ้พลาสติก น้ าดื่ม น้ าชา กาแฟ โอวัลตลิ น้ าตาล ครีม
เทียม ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน                                         รวม    102,100    บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์                                 รวม    102,100    บาท 

   
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ดิจิตอล Full-Frame     จ านวน    70,000      บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ กล้องถ่ายภาพน่ิง ดิจิตอล Full-Frame  เซ็นเซอร์ความละเอียดไม่น้อยกว่า  24.2  ล้าน
พิกเซล   จ านวน  1  ชุด   มีรายละเอียดคณุลักษณะดังนี้ 
1) เป็นกล้องถ่ายภาพแบบ SLR ระบบดิจิตอล สามารถถอดเปลี่ยนเลนสไ์ด ้
2) ใช้เซนเซอรร์ับภาพแบบ Exmounr R CMOS ฟูลเฟรม35มม.(35.6 x 23.8 มม.) ความละเอียดไม่นอ้ย
กว่า  24.2 ล้านพิกเซล 
3) มีระบบปูองกันฝุุนโดยการเคลอืบปูองกันประจุบนฟิลเตอร์ออปติคอลและกลไกเลื่อนเซ็นเซอร์ภาพ 
4) ขนาดภาพแบบ ฟูลเฟรม 35 มม. 6000 x 4000 
5) ตั้งค่าความไวแสง (ISO) ไดต้ั้งแต่100 - 51200 หรือมากกว่า 
6) ใช้เมมโมรี่การด์แบบ SD Card  หรือ SEXC มช่ีองบรรจุเมมโมรีก่าร์ด 2 ช่อง หรือมากกว่า 
7) สามารถบันทึกไฟล์ภาพแบบ RAW,RAW&JPG (Extra fine,Fine,Stand), JPG (Extra fine,Fine,Stand) 
8) ปรับความไวชัตเตอร์ได้ตั้งแต1่/4000 – 30 วินาที และ Blub 
9) ปรับชดเชยแสงได้+/-5EV หรือมากกว่า 
10) บันทึกภาพต่อเนื่องที่ความเรว็ไม่น้อยกว่า 6 ภาพต่อวินาทีท่ีขนาดภาพสูงสุด 
11) มีจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,228,800 พิกเซล 
12) มีโหมด Live View  แบบภาพน่ิงและแบบภาพยนตร ์
13) มีช่องเชื่อมต่อข้อมูลจากตัวกล้องเพื่อถ่ายโอนภาพลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ 
14) มีระบบ wireless ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลแบบไรส้าย 
15) กล้อพร้อมใช้งานทันทีหลังเปดิสวิทซ์การท างานใน 1 วินาที หรอืดีกว่า 
16) มีระบบ Active D – Lighting 
17) โครงสร้างตัวกล้องท าจากแมกนีเซียมอัลลอยดห์รือดีกว่า ผลติแบบไรร้อยเช่ือม มีคุณสมบัติกันฝุนุและละออง
น้ า 

      



18) สามารถถ่ายวิดโีอได้ที ่4K HRD หรือมากกว่า 
19) มีอุปกรณบ์ันทึกเสียง โดยมไีมโครโฟนในตัวกล้องละมีช่องต่อไมโครโฟนสเตอริโอเสรมิภายนอก (เนื่องจากไม่
มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จึงจ าเป็นต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว2047 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2539 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ ์ข้อ 1 หน้าท่ี 14 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

        
 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *  จ านวน    22,000    บาท 

      

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง  ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต่้องใช้ความสามารถใน การประมวลผล
สูง จ านวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 9 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 1 หน้าท่ี 121 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

        
 

      

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)    จ านวน    2,600    บาท 

      
  -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) )  จ านวน 1 เครื่อง  ดังมีคณุลักษณะ

พื้นฐานดังนี ้ 
 - มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  

      



- มีความเร็วในการพมิพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 บัญชีครุภัณฑ ์ข้อ 2 หน้าท่ี 15 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

    
เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA    จ านวน     7,500      บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท  เป็น
เงิน  7,500  บาท 
ดังมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้ 
 - มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟูาไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 35 หน้าท่ี 125 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

      

  
งบเงินอุดหนุน                               รวม   4,452,000    บาท 

   
เงินอุดหนุน                              รวม     4,452,000    บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร จ านวน  4,452,000  บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ประจ าปี
งบประมาณ 2565  แยกเป็น 
1) ส าหรับภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564 ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน  จ านวน 100 วัน 
2) ส าหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2565  ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน จ านวน 100 วัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.1) (12.1) หน้า 78  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

      

 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ                     รวม    300,960    บาท 

  
งบบุคลากร                                  รวม    270,960    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 รวม   270,960   บาท 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง               จ านวน    264,960    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานท่ัวไป ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                         จ านวน    6,000      บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

  
งบด าเนินงาน                                            รวม    30,000    บาท 



   
ค่าใช้สอย                                             รวม   30,000   บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพนมไพร  จ านวน   30,000    บาท 

      

  -เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดักิจกรรมของสภาเดก็และเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกีย่วกับการสง่เสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสด ุค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับ
โครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3(3.1)(8) หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

 
แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                    รวม    1,168,700    บาท 

  
งบบุคลากร                                              รวม   547,200    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                            รวม    547,200    บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    จ านวน  487,200    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ส าหรับพนกังานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสขุฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง                                 จ านวน   60,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดบัต้นที่
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 3,500  บาท จ านวน 12 เดือน และหัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขผู้ด ารง
ต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดบัต้น ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 1,500  บาท จ านวน  12 เดอืน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 

      

  
งบด าเนินงาน                                      รวม    496,500    บาท 

   
ค่าตอบแทน                                    รวม    301,500     บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    274,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ได้แก่ 
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล  ช่างควบคุมงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1966ลว.26 ก.ย.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพนมไพร ในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
เบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    จ านวน    2,500     บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุข       



ฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

   
ค่าเช่าบ้าน                                           จ านวน  20,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

เช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน     5,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าใช้สอย                                 รวม    135,000    บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่              จ านวน   35,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในรูปแบบต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบ เช่น การท าปูาย การจ้างเหมาโฆษณา การจัดท าสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  จ านวน    5,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเลม่หนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆในหน้าท่ีของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

    
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน      จ านวน   25,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

    
ค่าประกันภยัภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล   จ านวน  30,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาลต าบลพนมไพร ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         จ านวน    10,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป

ราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม      จ านวน    30,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม ซ่อมบ ารุง  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุข

ฯ เช่น ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าวัสดุ                               รวม    60,000    บาท 

   
วัสดุส านักงาน                        จ านวน   30,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดสุ านักงาน และสิ่งของต่างๆ เช่น ดินสอ กระดาษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)       



   
วัสดุคอมพิวเตอร ์                     จ านวน    30,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 
 
 
 
 
 
 

      

  
งบลงทุน                            รวม    5,000    บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์                       รวม   5,000    บาท 

   
ครุภณัฑ์ส านักงาน       

    
เก้าอี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฎิบตัิงานด้านคอมพิวเตอร ์   จ านวน    5,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นคอมพิวเตอร ์ จ านวน 2 ตัว ราคา ตัว
ละ 2,500  บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จึงจ าเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจดัซื้อได้ในท้องถิ่น) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว2047 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2539 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 8 หน้าท่ี 121 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

  
งบเงินอุดหนุน                           รวม   120,000    บาท 

   
เงินอุดหนุน                            รวม  120,000  บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
โครงการเงินอุดหนุน.คณะกรรมการหมู่บ้านและหรือคณะกรรมการชุมชน ในการด าเนินโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 
                                          จ านวน    120,000     บาท 

      

  -อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านและหรือคณะกรรมการชุมชน ในการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการด าเนินโครงการตามพระราชด ารสิาธารณสุข  จ านวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 20,000  บาท เป็นเงินจ านวน  120,000  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.2)(10.1) หน้าท่ี 86 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                รวม    1,792,520    บาท 

  
งบบุคลากร                                                    รวม   1,356,720    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                  รวม    1,356,720    บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        จ านวน    775,680     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ในต าแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล/

พยาบาลเทคนิคฯลฯ    (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     545,040     บาท 



      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ /คนงาน(ตามภารกิจ)/คนงานท่ัวไป

ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน    36,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวส าหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ ต าแหน่ง คนงาน(ตาม
ภารกิจ) /คนงานท่ัวไป ฯลฯ (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้) 
 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน                               รวม            435,800     บาท 

   
ค่าตอบแทน                            รวม    50,800    บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ    จ านวน   2,500    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบฯ(ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้) 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า    จ านวน  48,300    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
          ค่าใช้สอย                  รวม   255,000    บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน   จ านวน   20,000   บาท 

      
  -เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ             จ านวน    5,000    บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/สมาชิกสภาเทสบาล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่จ าเป็น
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

    
โครงการตลาดสดน่าซื้อ                           จ านวน   10,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซื้อ  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุทดสอบสารปนเปือ้น และ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า

      



ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ5(5.3)(3.8.13) หน้า 109 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

    
โครงการเทศบาลสีขาว                            จ านวน   20,000   บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสีขาว เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุตรวจหาสารเสพตดิ ค่าจัดท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่จ าเป็นในโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ3 (3.4) หน้า 93  (ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการปูองกัน ควบคุมและระงบัโรคพิษสุนัขบ้า    จ านวน   40,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกัน ควบคุมและระงับโรคพิษสนุัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า ค่าปูาย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ3(3.2)(2.9) หน้า 83 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการปูองกันโรคระบาดท้องถิ่นและโรคอุบัติใหม่   จ านวน    20,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปอูงกันโรคระบาดท้องถิ่นและโรคอบุัติใหม ่เช่น ไข้หวัดนก และโรคระบาดท้องถิ่น
อื่นๆ  เช่น ค่าจัดซื้อสารเคม ีค่าปาูยประชาสัมพันธ์ ค่าวัสด ุและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.2)(2.12) หน้า 83 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร     จ านวน    80,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตา่งๆในโครงการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าน้ ายาฆา่ยุง ค่า
น้ ามันดีเซล ค่าตอบแทน ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3(3.2)(2.1) หน้า 80 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลต าบลพนมไพร   จ านวน    50,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลต าบลพนม
ไพร  เช่น ค่าลงทะเบยีน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และคา่อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเตมิฉบับท่ี 2  ข้อ 3(3.2)(1.1) หน้า 12 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป) 

      

    
โครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่    จ านวน   10,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมโครงการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเมืองน่า

อยู ่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท าปูายประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดแุละค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

      



ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 2(2.5)(5) หน้า 73 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 
 

   
ค่าวัสดุ                                         รวม    120,000   บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ                              จ านวน    10,000    บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุไฟฟูาและวทิยุ เช่น หลอดไฟฟูา โคม ไฟฟูาพร้อมขาหรือก้าน สายอากาศ เสาอากาศ

ส าหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน ์จานรับสัญญาณดาวเทยีม ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ล าโพงฯลฯ (ตัง้จ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
วัสดุก่อสร้าง                                     จ านวน    20,000     บาท 

        -เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้เหล็ก หิน ปูน  ทรายฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)       

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์             จ านวน   80,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ายาก าจดัหน ูยาก าจัดยุง ยาก าจัดแมลงวัน ทรายอะเบท น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ ายาดับ

กลิ่น สารเคมีอื่นๆที่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ข้อ 3 (3.2)(1.3) หน้า 80 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
วัสดุการเกษตร                                   จ านวน  10,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพันธ์ไม ้กระถางต้นไม ้สารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ  กากน้ าตาล ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค                              รวม   10,000   บาท 

   
ค่าไฟฟูา                                           จ านวน  5,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาส านกังานอาคารต่างๆของเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร (ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้) 
      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                     จ านวน  5,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลของอาคารสถานท่ีต่างๆทีเ่ปน็ทรัพย์สินของเทศบาลในเขตเทศบาลต าบล

พนมไพร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน                     รวม    2,352,760    บาท 

  
งบบุคลากร                                                    รวม    1,717,760    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                   รวม  1,717,760   บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น          จ านวน   1,028,240   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง/

หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง/วิศวกรโยธา/นายช่างไฟฟูา/เจ้าพนักงานธุรการฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   จ านวน    25,560   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพส าหรับพนักงานเทศบาล ต าแหน่งนายช่างโยธา/นายช่างไฟฟูาฯลฯ(ตั้งจ่ายจาก       



เงินรายได้) 
 
 
 

   
เงินประจ าต าแหน่ง                                             จ านวน  60,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นระดับต้น ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ 3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน และหัวหน้าฝุายแบบแผนและ
ก่อสร้างผูด้ ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่นระดับต้นท่ีได้รบัเงินประจ าต าแหน่งเดือน
ละ 1,500  บาท จ านวน 12 เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           จ านวน   591,960    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/พนักงานขับรถยนต์/คนงานท่ัวไป

ฯลฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                 จ านวน   12,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา/ช่างก่อสรา้ง/

พนักงานขับรถยนต์/คนงานท่ัวไปฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

  
งบด าเนินงาน                                   รวม     635,000     บาท 

   
ค่าตอบแทน                                รวม   95,000   บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    50,000   บาท 

      

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1966 ลว. 26 ก.ย.2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ       จ านวน    5,000    บาท 

      

  --เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของกองช่างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

   
ค่าเช่าบ้าน                                           จ านวน  30,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลผูม้ีสิทธิเบิกคา่เช่าบา้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า   จ านวน     10,000    บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิไดร้ับเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ
หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค.0422.3/ว257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสดุ ที ่มท0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

      

   
ค่าใช้สอย                   รวม    450,000     บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่          จ านวน    5,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าปูายประชาสัมพันธ์กิจการต่างๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาลในรูปแบบต่างๆใหป้ระชาชน

ได้รับทราบเช่นการท าปาูยการจา้งเหมาโฆษณา การจัดท าสิ่งพิมพต์า่งๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ                จ านวน    180,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการด าเนินกิจการตา่งๆของเทศบาล เช่น ค่าจ้างสูบน้ า ค่าจ้างเหมาลอกท่อ

ระบายน้ า  ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานท าของ ค่าล้างฟิล์ม ค่าจ้างเหมาต่างๆฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ ออกแบบ,รับรองแบบ โครงการก่อสรา้งของเทศบาลต าบลพนมไพร  จ านวน  150,000    บาท 

      

    -เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการออกแบบ รับรองแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในการ
ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตา่งๆของเทศบาลต าบลพนมไพร ที่จ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งกอ่สร้าง ตามกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ใหบ้ริการ งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ใหบ้ริการ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2561 เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ข้อ1 (1.3)  (1)หน้า 10  (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

    
ค่าถ่ายเอกสารและเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ    จ านวน   5,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและเย็บเลม่หนังสือเข้าปกหนังสือต่างๆในหน้าท่ีของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน    จ านวน   30,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท./ค่าลงทะเบยีนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/ค่าเบี้ยประกันภัยฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

      

    
ค่าประกันภยัภาคบังคับและภาคสมัครใจรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาล  จ านวน  10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ของเทศบาลต าบลพนมไพร ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครอง

ผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ.2535 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  20,000   บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน   50,000  บาท 



      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมครภุัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  และค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 5(5.1)(6)(6.1)  หน้าท่ี 104 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  
 
 

      

   
ค่าวัสดุ                       รวม     90,000     บาท 

   
วัสดุส านักงาน                 จ านวน  30,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดสุ านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ สมดุ ปากกา ดินสอ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)       

   
วัสดุการเกษตร                 จ านวน  10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพันธ์ไม ้กระถางต้นไม ้สารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ กากน้ าตาลฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป) 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย           จ านวน  20,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดเุครื่องแต่งกายส าหรับผู้ปฏิบัติหนา้ทีด่้านงานช่าง เช่น เสื้อใส่ปฏิบัติงาน หมวก ถุง

มือ รองเท้าบู้ท ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์             จ านวน    30,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร ์แผ่น หรือจานบันทึกข้อมลู ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป) 
      

 
งานไฟฟ้าและประปา              รวม    1,016,208     บาท 

  
งบด าเนินงาน                   รวม    716,208     บาท 

   
ค่าใช้สอย                    รวม    150,000    บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                จ านวน    150,000     บาท 

      
  -เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครภุัณฑ ์หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่เป็นทรัพย์สินของ

เทศบาล เช่น รถตักหน้าขุดหลัง/รถกระเช้าไฟฟูา/รถดัม้/ถนนและสะพานในเขตเทศบาล/ระบบไฟฟูาสาธารณะ
และระบบไฟฟูาส านักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

      

   
ค่าวัสดุ      รวม    566,208    บาท 

   
วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ     จ านวน    175,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดไุฟฟูา และหลอดไฟฟูา โคมไฟฟูาพร้อมขา หรือก้านฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุก่อสร้าง     จ านวน   261,208    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น หิน ปูนซีเมนต ์ทราย ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   จ านวน   50,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งต่างๆ  เช่น แบตเตอร์รี ่ยางนอก สายไมล ์น้ ากลั่นเเบตเตอ
รี่ กระจกมองข้ามรถยนตฯ์ลฯ ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง/รถกระเช้าไฟฟูา/รถดั้มพ ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)    
 
                                                 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   จ านวน    80,000    บาท 



      
  -เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซื้อน้ ามันดเีซล น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่องฯลฯส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง /รถกระเช้าไฟฟูา/รถ

ดัมพ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

  
งบเงินอุดหนุน                  รวม     300,000     บาท 

   
เงินอุดหนุน                  รวม   300,000    บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร   จ านวน    150,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคสุวรรณภมูิเพื่อขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่างภายในเขตเทศบาลต าบลพนมไพร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 1 (1.3)(10.1) หน้า 69 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

      

    
อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาคสาขาสุวรรณภมู ิ    จ านวน    150,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค สาขาสุวรรณภูมเิพื่อขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาลต าบล
พนมไพร ประมาณการและรายละเอียดรูปแบบรายการตามแบบการประปาส่วนภูมภิาคสาขาสุวรรณภมูิก าหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 1(1.3)(10.2) (ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุน
ทั่วไป) 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล         รวม   5,505,120    บาท 

  
งบบุคลากร                                 รวม    762,120    บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                รวม   762,120   บาท 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                    จ านวน   240,480   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลกูจ้างประจ าพร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจา้งประจ าป ีส าหรับต าแหน่ง พนักงานขับ

รถยนต์/คนงานประจ ารถขยะฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              จ านวน  521,640    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับพนักงานจ้าง ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ/พนักงานขับรถยนต ์คนงานท่ัวไป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

  
งบด าเนินงาน       รวม    2,243,000      บาท 

   
ค่าใช้สอย         รวม   1,960,000   บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ     จ านวน    1,800,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกลบขยะมลูฝอย ค่าปรับปรุงสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย ค่าจ้างเผาขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาด

ถนนภายในหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาด าเนินการอื่นๆในอ านาจหนา้ที่ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      

    
ค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมลูฝอยต่างๆในอ านาจหน้าท่ีเทศบาล   จ านวน    50,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมในการก าจัดขยะมลูฝอยต่างๆในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)       

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ       



    
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน อันเกิดจากรถบรรทุกขยะของเทศบาล  จ านวน    10,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนอันเกิดจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลตามหนงัสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว1400 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2537   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน   100,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ และซ่อมแซมครภุัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการก าจัดขยะและรักษาความสะอาด

สาธารณสถาน สถานท่ีเป็นทรัพยส์ินของเทศบาล เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องตดัหญ้า ฯลฯ    (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) 

      

   
ค่าวัสดุ                         รวม    280,000    บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน   50,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังขยะและจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อื่นๆที่จ าเป็นเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ไม้

กวาด ถังตักขยะ มือเสือ เข่งใส่ขยะ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    จ านวน  50,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง ต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก สายไมล ์น้ ากลั่น

แบตเตอรี ่กระจกมองข้างรถยนตฯ์ลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน  150,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ ามันดเีซล น้ ามันเบนซลิ น้ ามันจาระบ ีน้ ามันเครื่อง  ฟืน  ถ่าน แกลบ ฯลฯ  เพื่อใช้ใน

รถยนต์บรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน และทรัพยส์ินอ่ืนๆ ของเทศบาล (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้) 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย     จ านวน    30,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น  เสื้อสะท้องแสงส าหรับเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดสาธารณสถาน ถุง

มือ เสื้อใส่ปฏบิัติงาน ถุงเท้า  รองเท้าบูทฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค    รวม    3,000    บาท 

   
ค่าไฟฟูา                          จ านวน   3,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาบ่อก าจัดขยะดอนต่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

  
งบลงทุน              รวม    2,400,000    บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์      รวม    2,400,000    บาท 

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ีหรือก าลังเครื่องยนตส์ูงสดุไมต่่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์ แบบอัดท้าย                                           
                                                                                              จ านวน   2,400,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ีหรอืก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์แบบอัดท้าย  จ านวน  1 คัน  ดังมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
1) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซ ีหรอืก าลังเครื่องยนตไ์ม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต ์
2) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมลูฝอยไดไ้ม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรัม 
2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลเิมตร 
3)รถรับน้ าหนักบรรทุกไมต่่ ากว่า 6,000 กิโลกรมั และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก ไมต่่ า

      



กว่า 12,000 กิโลกรัม 
4)ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลติแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5) มีโคมไฟสญัาณวับวามสีเหลือง 1 ดวง 
 -ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านักงบประมาณ ประจ าเดอืนธันวาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 บัญชีครุภณัฑ ์ข้อ 63 หน้าท่ี 128 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป) 

  
งบเงินอุดหนุน                  รวม     100,000      บาท 

   
เงินอุดหนุน                 รวม     100,000    บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุน อบต.พนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ    จ านวน    100,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลพนมไพร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ บริเวณที่สาธารณะดอนต่าย เพื่อลดประมาณสะสมของขยะ/ลดการสะสมของเชื้อโรค และทัศนียภาพ
โดยรอบดูน่ามองมากข้ึน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ2(2.1)3(3.2) หน้าท่ี 72 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

 
งานบ าบัดน้ าเสีย                                รวม    30,000      บาท 

  
งบด าเนินงาน                                รวม   30,000    บาท 

   
ค่าใช้สอย                                 รวม   30,000   บาท 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม              จ านวน   30,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพยส์ิน ซ่อมแซมวสัดตุ่างๆของเทศบาล ตามอ านาจหน้าที ่เช่น ท่อ

ระบายน้ า ช่องระบายน้ า รางระบายน้ า และซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ ครุภณัฑส์ านักงาน  ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้ส าหรับงานบ าบัดน้ าเสียฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน     รวม     30,000    บาท 

  
งบด าเนินงาน                                       รวม    30,000     บาท 

   
ค่าใช้สอย                                        รวม   30,000    บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการส่งเสริมอาชีพ และวิถีชีวติในชุมชนเทศบาลต าบลพนมไพรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  จ านวน  30,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสรมิอาชีพ และวิถีชีวิตในชุมชนเทศบาลต าบลพนมไพรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ
ส าหรับผู้เข้าฝึกอบรม  ค่าปูายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ..ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ข้อ 4 (4.2)(5)  หน้า 99 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 

      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ                   รวม    150,000    บาท 

  
งบด าเนินงาน                            รวม    150,000   บาท 

   
ค่าใช้สอย                            รวม   130,000    บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์    จ านวน    50,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการแข่งขันกีฬาคุ้มเทศบาลพนมไพรสัมพันธ์ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
เหรียญรางวัล ค่าของรางวลั ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3 (3.4)(11) หน้า 90 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนต้านยาเสพตดิ    จ านวน    30,000       บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก และเยาวชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเหรียญรางวัล ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3 (3.4)(8) หน้า 90 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ      จ านวน    30,000     บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเหรียญรางวัล ค่าของ
รางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3 (3.1)(11) ข้อ9หน้า 78 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกฬีาท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดแข่งขัน    จ านวน    20,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดแข่งขัน  เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเหรียญรางวัล ค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3 (3.4)(12) หน้า 91 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

   
ค่าวัสดุ                            รวม    20,000       บาท 

   
วัสดุกีฬา                            จ านวน    20,000   บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 
      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น            รวม   1,060,000    บาท 

  
งบด าเนินงาน                          รวม    1,060,000    บาท 

   
ค่าใช้สอย                           รวม    1,060,000    บาท 



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ    จ านวน   600,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานประเพณบีุญบั้งไฟ เช่น ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัด/ตกแต่งสถานท่ี ค่า
วัสดุต่างๆ เช่น วัสดุส านักงาน ค่าดอกไม ้ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาด าเนินการต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 6 (6.2)(1.1) หน้า 116 (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้) 

      

    
โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง    จ านวน    130,000     บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานโครงการจดังานประเพณลีอยกระทง เช่น ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัด/
ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุส านักงาน ค่าดอกไม ้ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาด าเนินการต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 6 (6.1)(6) หน้า 116 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ   จ านวน    50,000    บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานโครงการจดังานประเพณสีงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ เช่น ค่ารางวัล ค่าของ
รางวัล ค่าจัด/ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดสุ านักงาน ค่าดอกไม ้ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาด าเนินการ
ต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดงานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขนักีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 6 (6.1)(7) หน้า 116 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา           จ านวน   50,000     บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานโครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา  เช่น ค่าต้นเทียน  ค่าของ
รางวัล ค่าจัด/ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดสุ านักงาน ค่าดอกไม ้ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาด าเนินการ
ต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจัดงานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 6 (6.1)(5) หน้า 116 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการฟังธรรมะช่วงเข้าพรรษา ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไป     จ านวน    30,000      บาท 

      

  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานโครงการฟังธรรมะช่วงเข้าพรรษา ผู้น าชุมชน และประชาชนท่ัวไป เช่น ค่า
วิทยากร ค่าสถานท่ี  ค่าวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุส านักงาน ค่าดอกไม ้ ค่าจ้างเหมาด าเนินการต่างๆและค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 3 (3.1)(1.1) หน้า 79 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

      

    
โครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปญัญาวัฒนธรรม    จ านวน    200,000    บาท 

        -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานโครงการวิถีชุมชนคนพนมไพรสืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม เช่น ค่า       



รางวัล ค่าของรางวัล ค่าจัด/ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดตุ่างๆ เช่น วัสดุส านักงาน ค่าดอกไม ้ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้าง
เหมาด าเนินการต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจดังานประเพณ ีฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 6 (6.2)(4) หน้า 131 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

แผนงานการพาณิชย์ 

 
งานตลาดสด                             รวม     309,000    บาท 

  
งบด าเนินงาน                        รวม     309,000    บาท 

   
ค่าใช้สอย                         รวม     153,000   บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล       จ านวน 3,000    บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดดูสิ่งปฏกิูล/ค่าจา้งเหมาด าเนินการอื่นๆในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป) 
      

    
ค่าเช่าท่ีราชพัสดลุานตลาดสด    จ านวน     10,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าท่ีราชพัสดสุ าหรับลานตลาดสด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 5(3)(3.2) หน้า 106 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

      

    
ค่าเช่าท่ีอาคารตลาดสดราชพัสด ุ      จ านวน    85,000     บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดของกรมธนารักษ์ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ.2496 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561-2565) ข้อ 5(3)(3.1) หน้า 106 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน       จ านวน    25,000    บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีศาล/ค่าธรรมเนยีมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา/
ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมันาต่างๆ/คา่เบี้ยประกันภยัฯลฯ(ตัง้จ่ายจากเงินรายได้)  
 

      

    
ค่าประกันภยัการเกิดอัคคีภยัอาคารตลาดสด   จ านวน    10,000   บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัท าประกันอัคคภีัยอาคารตลาดสด กรมธนารักษ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)       

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    20,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซอ่มแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซ่อมแซมอาคารตลาดสดและทรัพย์สินอ่ืนๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
      

   
ค่าสาธารณูปโภค      รวม    156,000    บาท 

   
ค่าไฟฟูา                 จ านวน    150,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาอาคารตลาดสด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       



   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล     จ านวน      6,000     บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาในอาคารตลาดสด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
      

 
งานโรงฆ่าสัตว์                   รวม   24,000    บาท 

  
งบด าเนินงาน                  รวม    24,000    บาท 

   
ค่าใช้สอย                    รวม   20,000   บาท 

   
     รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน  จ านวน  20,000     บาท 

      
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมศาล/คา่ธรรมเนียมในการติดตั้งโทรศัพท์/ค่าธรรมเนียมในการตดิตั้งมเิตอรไ์ฟฟูา/

ค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา/ค่าอนุญาตสอบเขตรังวัดที่ดิน/ค่าอนุญาตต่อสัญญาเช่าท่ีราชพัสดุ/
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสมัมนาต่างๆ/คา่เบี้ยประกันภยัฯลฯ(ตัง้จ่ายจากเงินรายได้)  

      

   
ค่าสาธารณูปโภค             รวม   4,000    บาท 

   
ค่าไฟฟูา                       จ านวน    2,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาโรงฆา่สัตว์ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)       

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล      จ านวน    2,000    บาท 

        -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาโรงฆ่าสตัว์ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)        

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  


