
  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม 

อ ำเภอ เมอืงนครรำชสมีำ จงัหวดันครรำชสมีำ 

        
 

 

 



ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ส้ิน 128,036,000 บาท จ่ายจากรายได้จดัเกบ็เอง 
หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

  งานบริหารทัว่ไป รวม 19,054,840 บาท 

    งบบคุลากร รวม 13,940,140 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท 

      เงนิเดอืนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 756,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนนำยกเทศมนตร/ีรอง
นำยกเทศมนตร ี  
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ย
เงนิเดอืน  ค่ำตอบแทน   
และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของ
นำยกเทศมนตร ี  
รองนำยกเทศมนตร ี ประธำนสภำเทศบำล   
รองประธำนสภำเทศบำล  สมำชกิสภำเทศบำล   
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ี  
และกำรจำ่ยเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล  พ.ศ. 2554  
 แยกเป็น 
- เงนิเดอืนนำยกเทศมนตร ี 30,000.- บำท/
เดอืน   
เป็นเงนิจ ำนวน  360,000.- บำท 
- เงนิเดอืนรอง
นำยกเทศมนตร ี จ ำนวน  2  อตัรำๆ  
ละ  16,500.- บำท/เดอืน   
เป็นเงนิจ ำนวน 396,000.- บำท  

      

      เงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      
    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง

นำยกเทศมนตร/ีรองนำยกเทศมนตร ีตำม
      



ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ย
เงนิเดอืน  ค่ำตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อยำ่งอื่นของนำยกเทศมนตร ีรอง
นำยกเทศมนตร ี ประธำนสภำเทศบำล  รอง
ประธำนสภำเทศบำล  สมำชกิสภำ
เทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ีทีป่รกึษำ 
นำยกเทศมนตร ี และกำรจำ่ยเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล  พ.ศ. 2554  แยกเป็น 
- เงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง
นำยกเทศมนตร ี 8,000.- บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  96,000.- บำท 
- เงนิค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งรอง
นำยกเทศมนตร ี จ ำนวน  2  อตัรำๆ ละ  6,000.-
 บำท/เดอืน   
เป็นเงนิจ ำนวน  144,000.- บำท 

      เงนิค่ำตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 240,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิค่ำตอบแทนพเิศษ
นำยกเทศมนตร/ีรองนำยกเทศมนตร ี ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยเงนิเดอืน   
ค่ำตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยำ่งอื่น
ของนำยกเทศมนตร ี รอง
นำยกเทศมนตร ี ประธำนสภำเทศบำล   
รองประธำนสภำเทศบำล  สมำชกิสภำ
เทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ี  
และกำรจำ่ยเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล  พ.ศ. 2554  แยกเป็น 
- เงนิค่ำตอบแทนพเิศษนำยกเทศมนตร ี 8,000.-
 บำท/เดอืน  เป็นเงนิจ ำนวน  96,000.- บำท 
- เงนิค่ำตอบแทนพเิศษรอง
นำยกเทศมนตร ี จ ำนวน  2  อตัรำๆ ละ  6,000.-

      



 บำท/เดอืน  เป็นเงนิจ ำนวน  144,000.- บำท 

      
เงนิค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตร ี
นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 216,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่
ปรกึษำ นำยกเทศมนตร ี ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยเงนิเดอืน   
ค่ำตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอยำ่งอื่น
ของนำยกเทศมนตร ี รอง
นำยกเทศมนตร ี ประธำนสภำเทศบำล   
รองประธำนสภำเทศบำล  สมำชกิสภำ
เทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี ทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ี  
และกำรจำ่ยเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล  พ.ศ. 2554  แยกเป็น 
- เงนิเดอืนค่ำตอบแทนเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตร ี10,500.- บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  126,000.- บำท 
- เงนิเดอืนค่ำตอบแทนทีป่รกึษำ
นำยกเทศมนตร ี 7,500.- บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน 90,000.- บำท 

      

      
เงนิค่ำตอบแทนสมำชกิสภำองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 1,620,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนของประธำนสภำ  รอง
ประธำนสภำ  สมำชกิสภำ  เลขำนุกำรสภำ  ตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ย
เงนิเดอืน  ค่ำตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อยำ่งอื่นของนำยกเทศมนตร ี รอง
นำยกเทศมนตร ี ประธำนสภำเทศบำล  รอง
ประธำนสภำเทศบำล  สมำชกิสภำ
เทศบำล  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี ทีป่รกึษำ

      



นำยกเทศมนตร ี และกำรจำ่ยเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล   
พ.ศ. 2554 
- เงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนประธำนสภำ
ฯ  16,500.- บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  198,000.- บำท 
- เงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนรองประธำนสภำ
ฯ  13,500.- บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  162,000.- บำท 
- เงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนสมำชกิสภำ
ฯ  จ ำนวน  10  อตัรำๆ ละ  10,500.- บำท/เดอืน
เป็นเงนิจ ำนวน  1,260,000.- บำท     

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,868,140 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 7,547,940 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล   
จ ำนวน  17  อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรงุต ำแหน่ง
ประจ ำปี  

      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 514,800 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนนกั
บรหิำรงำน ต ำแหน่งปลดัเทศบำล รอง
ปลดัเทศบำลหวัหน้ำส ำนกัปลดัเทศบำล หวัหน้ำ
ฝ่ำยอ ำนวยกำร หวัหน้ำฝ่ำย
ปกครอง จ ำนวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน 296,400.- บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นเงนินอกเหนือจำกเงนิเดอืนนกั
บรหิำรงำน ต ำแหน่งปลดัเทศบำล รอง
ปลดัเทศบำลและหวัหน้ำส ำนกั
ปลดัเทศบำล  จ ำนวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  218,400.- บำท 

      

      ค่ำจำ้งลกูจำ้งประจ ำ จ ำนวน 430,000 บำท 

          - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืน       



ลกูจำ้งประจ ำ  จ ำนวน  2  อตัรำ พรอ้มเงนิ
ปรบัปรงุค่ำจำ้งประจ ำปี     

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 2,240,400 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน 7 อตัรำ  พนักงำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน 8 อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรงุ
ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี     

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 135,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวส ำหรบั
พนกังำนจำ้งทัว่ไป จ ำนวน 7 อตัรำ พนกังำนจำ้ง
ตำมภำรกจิ จ ำนวน 8 อตัรำ   

      

    งบด าเนินงาน รวม 4,864,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 339,000 บาท 

      
ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

    (1)  ค่ำตอบแทนผูป้ฎบิตัริำชกำรอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตัง้
ไว ้ 100,000.- บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนเงนิประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณพีเิศษ  (เงนิรำงวลัประจ ำปี)  ส ำหรบั
พนกังำนเทศบำล  ลกูจำ้งประจ ำ  พนกังำน
จำ้ง  ของเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  โดยถอื
ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรก ำหนดเงนิ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรำงวลัประจ ำปีแก่พนกังำนส่วน
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรำยจ่ำยอื่นขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(2) ค่ำตอบแทนส ำหรบัประเมนิผลงำนพนกังำน
เทศบำล กำรคดัเลอืกหรอืเสนอคดัเลอืก

      



พนกังำน หรอืคณะกรรมกำรประเมนิบุคคลต่ำงๆ 
ตัง้ไว ้ 20,000.- บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทน  ค่ำพำหนะเดนิทำงให้
กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำก
บุคคลภำยนอก ในกำรสอบคดัเลอืกพนกังำนทำง
สำยปฎบิตัใิหด้ ำรงต ำแหน่งสำยงำนผูบ้รหิำรหรอื
กำรสอบคดัเลอืกพนกังำนเทศบำลใหด้ ำรง
ต ำแหน่งสงูขึน้ หรอืกำรโอนพนกังำนเทศบำล
หรอืขำ้รำชกำรประเภทอื่นมำด ำรงต ำแหน่งสำย
งำนผูบ้รหิำรและสำยงำน 

      ค่ำเบีย้ประชุม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำรสภำ
เทศบำล  เมือ่มกีำรประชุมเพื่อกจิกำร
เทศบำล  เช่นกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำล  กำรตรวจรำ่งเทศบญัญตั ิ และกำร
ประชุมอื่นๆ 

      

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 7,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฎบิตังิำนนอก
เวลำรำชกำร แก่พนกังำนเทศบำล ลกูจำ้งประจ ำ
และพนกังำนจำ้ง  ซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำนเป็นครัง้
ครำวนอกเวลำรำชกำรหรอืวนัหยดุรำชกำร 

      

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 132,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น  ของพนกังำน
เทศบำล  ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่   

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถิน่  ลกูจำ้งประจ ำ และ
นำยกเทศมนตร ี ตำมสทิธทิีไ่ดร้บัตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำรเกี่ยวกบั

      



กำรศกึษำของบุตรพนกังำนส่วนทอ้งถิน่ 

      ค่าใช้สอย รวม 3,880,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เช่น ค่ำจำ้งด ำเนินคด ีจำ้งเหมำรกัษำ
ควำมปลอดภยัสถำนทีร่ำชกำร จำ้งเหมำท ำควำม
สะอำดสถำนทีร่ำชกำร จำ้งเหมำอื่นๆทีเ่ป็น
กจิกำรในอ ำนำจหน้ำทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่  
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        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 300,000 บำท 

      

     เพื่อจำ่ยเป็นรำยจำ่ยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร  ดงันี้ 
- ค่ำรบัวำรสำรและนิตยสำร  หนงัสอือื่นๆ  ฯลฯ 
- ค่ำป้ำยไวนิล ป้ำยไฟ
วิง่  และ  BILL  BOARD ป้ำยอื่นๆ ฯลฯ 
- ค่ำเยบ็เล่มหนังสอืเขำ้ปกหนงัสอืต่ำงๆ ค่ำถ่ำย
เอกสำร  
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรโฆษณำและเผยแพร่ 
- ค่ำจำ้งเหมำจดัท ำวำรสำรรำยงำนกจิกำร
เทศบำล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน อื่นๆ ฯลฯ  
- ค่ำเช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
-ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรด ำเนินคดต่ีำงๆ 
-ค่ำโฆษณำและเผยแพรข่่ำวสำรทำง
วทิยกุระจำยเสยีง โทรทศัน์ หรอืสิง่พมิพต่์ำงๆ 
- ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ กรณทีีเ่ทศบำลมกีำร
ด ำเนินกำรฟ้องคด ี เช่น คดภีำษโีรงเรอืนภำษคี่ำ
เช่ำและ 
  ค่ำคดอีื่นๆ  เท่ำทีจ่ ำเป็น 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรเท่ำทีจ่ ำเป็น เช่น ยำ้ย
เครือ่งปรบัอำกำศ  ค่ำปรบัปรงุกระแสไฟฟ้ำที่
ขดัขอ้ง 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรอื่นๆ ฯลฯ 

      

      รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิกีำร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นรำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธิี
กำร  แยกเป็น 
(1)  ค่ำรบัรอง ตัง้ไว ้ 30,000.- บำท  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำร  ค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำ

      

 



ของขวญั  ค่ำพมิพเ์อกสำร  ค่ำใชจ้่ำยที่
เกีย่วเนื่องในกำรเลีย้งรบัรองรวมทัง้
ค่ำบรกิำร  และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น  ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยที่
เกีย่วกบักำรรบัรองเพื่อเป็นค่ำรบัรองในกำร
ตอ้นรบับุคคลหรอืคณะบุคคล  ทีไ่ปนิเทศ
งำน  ตรวจงำน  หรอืเยีย่มชม  หรอืทศันศกึษำดู
งำนของหน่วยงำนรำชกำรอื่น และเจำ้หน้ำทีท่ี่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ 
(2)  ค่ำเลีย้งรบัรอง ตัง้ไว ้ 30,000.- บำท  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำร  เครือ่งดื่มต่ำงๆ ในกำร
เลีย้งรบัรองและค่ำบรกิำรอื่นๆ  ในกำรประชุม
สภำทอ้งถิน่ หรอืคณะกรรมกำรหรอื
คณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตำม
กฎหมำย หรอืตำมระเบยีบ  หรอืหนงัสอืสัง่กำร
ของกระทรวงมหำดไทย หรอืกำรประชุมระหว่ำง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบั
รฐัวสิำหกจิหรอืเอกชน  โดยตัง้ตำมเกณฑใ์น
อตัรำไมเ่กนิปีละ 1% ของรำยไดจ้รงิของ
ปีงบประมำณทีล่่วงมำโดยไมร่วมรำยไดจ้ำกเงนิ
อุดหนุนเฉพำะกจิ  เงนิกู้  เงนิจ่ำยขำดเงนิ
สะสม  และเงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้ตำมหนังสอื
ที ่ มท 0808.4ว/2381  ลง
วนัที ่ 28  กรกฎำคม  2548 

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้
ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเดนิทำงไปรำชกำรทัง้ใน
รำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น ค่ำลงทะเบยีน ค่ำเบีย้

      



เลีย้ง ค่ำอำหำร ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำ
พำหนะ ค่ำบรกิำรจอดรถยนต์ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ ค่ำธรรมเนียมกำรใช้
สนำมบนิ และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็น ใหแ้ก่คณะ
ผูบ้รหิำรเทศบำล สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำน
เทศบำลและลกูจำ้ง ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบ
ฯ  

        ค่ำใชจ้่ำยในกำรเลอืกตัง้ จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      

    -   เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรเลอืกตัง้ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตำมทคีณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ก ำหนด (กรณคีรบวำระ ยบุ
สภำ กรณแีทนต ำแหน่งทีว่่ำงและกรณี
คณะกรรมกำรเลอืกตัง้สัง่ใหม้กีำรเลอืกตัง้
ใหม่ และกรณอีื่นๆ ) โดยถอืปฎบิตัติำมหนงัสอื
กระทรวงมหำดไทย อกีทัง้ใหค้วำมรว่มมอืในกำร
ประชำสมัพนัธ ์กำรรณรงค ์หรอืกำรใหข้อ้มลู
ขำ่วสำรแก่ประชำชนใหท้รำบถงึสทิธแิละหน้ำที่
และกำรมสี่วนรว่มทำงกำรเมอืง ในกำร
เลอืกตัง้ ตัง้ตำมหนงัสอื ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0818.2/
ว 4283  ลงวนัที ่ 22 กรกฎำคม 2563  เรือ่งกำร
เตรยีมกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำร
เลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่  

      

        ค่ำสนิไหมทดแทน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำชดใชค้่ำเสยีหำย ค่ำสนิไหม
ทดแทน กรณเีกดิอุบตัเิหตุ ฯลฯ เนื่องจำกกำร
ปฏบิตัริำชกำร 

      

        

โครงกำรจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ  
สมเดจ็พระนำงเจำ้สุทดิำ พชัรสุธำพมิลลกัษณ พระ
บรมรำชนิี 3 มถุินำยน 

จ ำนวน 100,000 บำท 



      

    -เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยโครงกำรจดักจิกรรม จดั
กจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ สมเดจ็พระนำงเจำ้สุทดิำ พชัรสุธำ
พมิลลกัษณ  พระบรมรำชนิี ค่ำจดั
สถำนที ่ค่ำจำ้งเหมำเวท ี ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอน
และสถำนทีจ่ดังำน  ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำงค่ำน ้ำแขง็และ
เครือ่งดื่ม ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆที่
เกีย่วขอ้ง 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข  หน้ำ 109 (ล ำดบั
ที ่10) 

      

        

โครงกำรจดักจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทร
รำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ พระวชริเกลำ้
เจำ้อยูห่วั 28 กรกฎำคม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    - เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรจดักจิกรรม
เทดิพระเกยีรตวินัเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทร
รำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำลงกรณ พระวชริ
เกลำ้เจำ้อยูห่วั 28 กรกฎำคม ค่ำจดั
สถำนที ่ค่ำจำ้งเหมำเวท ี ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอน
และสถำนทีจ่ดังำน  ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  คำ่อำหำรว่ำงค่ำน ้ำแขง็และ
เครือ่งดื่ม  ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ
ฯลฯจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 109 (ล ำดบัที9่) 

      

        โครงกำรจดักจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบัยำเสพตดิ จ ำนวน 20,000 บำท 



      

    - เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรรณรงค์ ฝึกอบรม ให้
ควำมรู ้จดันิทรรศกำร ใหค้วำมรูแ้ก่เยำวชนและ
ประชำชน หรอืจดักจิกรรมใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัยำ
เสพตดิ และอื่นๆ ฯลฯ จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตร ์สรำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 105 (ล ำดบัที ่1) 

      

        โครงกำรจดักจิกรรมวนัส ำคญัของชำต ิ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อเป็นค่ำจดัซือ้ธงทวิโคมไฟ ไฟประดบั ตรำ
สญัลกัษณ์ และวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ
ฯลฯจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 108 (ล ำดบัที3่) 

      

        

โครงกำรจดังำนวนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ 
พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอ
ดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร, วนัพ่อแห่งชำต ิ
วนัชำต ิ5 ธนัวำคม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยค่ำเป็นเครือ่งไทยทำน  เงนิถวำย
พระ   ค่ำดอกไม ้ ธปูเทยีน   ค่ำจดัสถำนที ่ ค่ำ
วสัดุตกแต่งรือ้ถอนและสถำนทีจ่ดังำน  ค่ำวสัดุ
โฆษณำและเผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน ้ำแขง็
และเครือ่งดื่ม ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้่ำย
อื่น ๆ ฯลฯจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้
ปี (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมให้
มคีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 110 (ล ำดบัที1่2) 

      

        

โครงกำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเดจ็พระปรเมนทรรำมำธบิดศีรสีนิทรม
หำวชริำลงกรณ พระวชริเกลำ้เจำ้อยู่หวั 28 
กรกฎำคม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

          -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเครือ่งไทยทำน  เงนิถวำย       



พระ  ค่ำดอกไม ้ ธปูเทยีน   ค่ำจดัสถำนที ่ ค่ำ
ผกูผำ้ประดบัผำ้  ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอนและ
สถำนทีจ่ดังำน ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน ้ำแขง็และ
เครือ่งดื่ม   ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ
ฯลฯ 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้ปี (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 109 (ล ำดบัที8่) 

        

โครงกำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเดจ็
พระนำงเจำ้สุทดิำ 
พชัรสุธำพมิลลกัษณ พระบรมรำชนิี 3 มถุินำยน 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเครือ่งไทยทำน  เงนิถวำย
พระ  ค่ำดอกไม ้ ธปูเทยีน   ค่ำจดัสถำนที ่ ค่ำ
ผกูผำ้ประดบัผำ้  ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอนและ
สถำนทีจ่ดังำน ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน ้ำแขง็และ
เครือ่งดื่ม ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ
ฯลฯ จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565)ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติที่
ดแีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 109 (ล ำดบัที7่) 

      

        

โครงกำรจดังำนวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษำพระบรม
รำชชนนีพนัปีหลวงและ 
วนัแมแ่ห่งชำต ิ12 สงิหำคม 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเครือ่งไทยทำน  เงนิถวำย
พระ  ค่ำดอกไม ้ ธปูเทยีน   ค่ำจดัสถำนที ่ ค่ำ
ผกูผำ้ประดบัผำ้  ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอนและ
สถำนทีจ่ดังำน ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำง  ค่ำน ้ำแขง็และ
เครือ่งดื่ม ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ

      



ฯลฯ  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565)ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติที่
ดแีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ110 (ล ำดบั
ที1่1) 

        
โครงกำรจดัประชุมทบทวนกำรจดัท ำยทุธศำสตร์
กำรพฒันำเทศบำล 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำร
ฝึกอบรม ประชุมสมัมนำของพนกังำน
เทศบำล สมำชกิสภำเทศบำล  กรรมกำร
ชุมชน  กรรมกำรต่ำงๆ  กำรระดมควำม
คดิเหน็  กำรจดัท ำแผนพฒันำเทศบำล ฯลฯจำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่ด ีหน้ำ 118 (ล ำดบั
ที ่3) 

      

        โครงกำรปกป้องสถำบนัของชำต ิ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักจิกรรมและ
นิทรรศกำร และอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถำบนั
พระมหำกษตัรยิแ์ละพระบรมวงศำนุวงศท์ุก
พระองค ์ค่ำจดัสถำนที ่ค่ำจำ้งเหมำเวท ี ค่ำวสัดุ
ตกแต่งรือ้ถอนและสถำนทีจ่ดังำน  ค่ำวสัดุ
โฆษณำและเผยแพร่  ค่ำอำหำรว่ำงค่ำน ้ำแขง็
และเครือ่งดื่ม  ค่ำรบัรอง  ค่ำวสัดุอุปกรณ์และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 108  
(ล ำดบัที4่) 

      

        
โครงกำรฝึกอบรมเพิม่พูนควำมรู ้พฒันำทกัษะและ
ประสทิธภิำพคณะผูบ้รหิำร สมำชสิภำเทศบำล 

จ ำนวน 200,000 บำท 



พนกังำนเทศบำล ลกูจำ้งและพนกังำนจำ้ง 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรฝึกอบรม คณะ
ผูบ้รหิำรเทศบำล สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำน
เทศบำลลกูจำ้ง และพนกังำนจำ้ง ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยมคี่ำใชจ้ำ่ย
ดงันี้ ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำเช่ำสถำนที ่ค่ำ
ตกแต่งสถำนที ่ค่ำวสัดุส ำนักงำน ค่ำพมิพ์
เอกสำรและสิง่พมิพ ์ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำจำ้งรถโดยสำร ค่ำตัว๋
เครือ่งบนิ ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร
บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ี 
หน้ำ 118 (ล ำดบัที1่) 

      

        โครงกำรวนัเทศบำลและวนัทอ้งถิน่ไทย จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในโครงกำรงำนวนั
เทศบำลและวนัทอ้งถิน่ไทย   ส ำหรบัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในพธิสีงฆ ์ ค่ำอำหำรและ
เครือ่งดื่ม  ค่ำใชจ้่ำยจดังำนนิทรรศกำรเกีย่วกบั
งำนของเทศบำลและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็น ฯลฯจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 119  
(ล ำดบัที ่8) 

      

        

โครงกำรเสรมิสรำ้งคุณธรรมจรยิธรรมและพฒันำ
คุณภำพชวีติคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล 
พนกังำนเทศบำล ลกูจำ้ง พนกังำนจำ้ง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมพฒันำคุณภำพชวีติของ คณะผูบ้รหิำร
เทศบำล สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล
ลกูจำ้ง และพนกังำนจำ้ง โดยมคี่ำใชจ้่ำย

      



ดงันี้ ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำเช่ำสถำนทีค่่ำ
ตกแต่งสถำนที ่ค่ำวสัดุส ำนักงำน ค่ำพมิพ์
เอกสำรและสิง่พมิพ ์ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม ค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร
บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 118 (ล ำดบัที ่2) 

        

โครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำรสิมเดจ็พระกนิษฐำธริำชเจำ้ กรมสมเดจ็
พระเทพรตันรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำร ี

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม ให้
ควำมรู ้จดันิทรรศกำร ด ำเนินกำรส ำรวจและ
จดัท ำฐำนขอ้มลูทรพัยำกรทอ้งถิน่ทัง้ทำงดำ้น
กำยภำพ ชวีภำพ วฒันธรรมภูมปัิญญำเพื่อรกัษำ
อนุรกัษ์ทรพัยำกรทอ้งถิน่ โดยมี
ค่ำใชจ้่ำย ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำเช่ำ
สถำนที ่ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม ค่ำวสัดุ
อุปกรณ์  และค่ำใขจ้่ำยอื่นๆทีเ่กีย่วกบัโครงกำรฯ 
 จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 102 (ล ำดบัที ่9) 

      

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม
ทรพัยส์นิเพื่อใหส้ำมำรถใชง้ำนได้
ตำมปกต ิ ไดแ้ก่  ค่ำจำ้งเหมำปรบัปรงุ
บ ำรงุรกัษำหรอืซ่อมแซมทีด่นิและ
สิง่ก่อสรำ้ง บ ำรงุรกัษำและซ่อมแซมวสัดุ
ครภุณัฑต่์ำงๆ เช่น ซ่อมแซมอำคำรส ำนกังำน
เทศบำล ซ่อมแซม รถยนต์
ส่วนกลำง  รถจกัรยำนยนต ์ เครือ่งคอมพวิเตอร์
เครือ่งพมิพด์ดี เครือ่งตดัหญำ้โต๊ะ

      



ท ำงำน  เกำ้อี ้ เครือ่งปรบัอำกำศ  โต๊ะ
ประชุม ซึง่ใชใ้นกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนกั
ปลดัเทศบำล  และอื่นๆ ฯลฯ 

      ค่าวสัด ุ รวม 645,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ วสัดอุุปกรณ์ เครือ่ง
เขยีน แบบ
พมิพ ์ เช่น  กระดำษ  ปำกกำ ดนิสอ ไม้
บรรทดั  ยำงลบ ซอง ตรำยำง ธงชำต ิ แผงปิด
ประกำศ เครือ่งตดักระดำษ เครือ่งเยบ็
กระดำษ พระบรมฉำยำลกัษณ์ แผนกัน้หอ้ง น ้ำ
ดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนใน
ส ำนกังำน กระเป๋ำ  และค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำ
คู่มอื  หนงัสอื  ระเบยีบ กฎหมำย  สิง่พมิพท์ีไ่ด้
จำกกำรซือ้หรอืจำ้งพมิพ์  และแบบพมิพเ์กี่ยวกบั
งำนทะเบยีนรำษฎร ฯลฯ  

      

      วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำหลอดไฟ  เขด็ขดัรดั
สำยไฟ  ปลัก๊ไฟ  สำยไฟ  สำยอำกำศ  ฟิวส ์ ชุด
เครือ่งมอืปฏบิตังิำนไฟฟ้ำ  หวัแรง้แบบบบี  ทีด่ดู
ตะกัว่เครือ่งตดักระแสไฟฟ้ำอตัโนมตั ิ และ
อื่นๆ  ฯลฯ 
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      วสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุงำนบำ้นงำน
ครวั เช่น  ไมก้วำด  แปรง  ผงซกัฟอกถว้ย
ชำม  น ้ำยำขดัพืน้  น ้ำยำดบักลิน่  น ้ำยำถู
พืน้  น ้ำยำลำ้งจำน  กระดำษช ำระ  ผำ้ปู
โต๊ะ  น ้ำยำลำ้งหอ้งน ้ำ  น ้ำยำเชค็กระจก แกว้

      

 



น ้ำ  และอื่นๆ ฯลฯ     
      วสัดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 15,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุก่อสรำ้งต่ำงๆ
เช่น ท่อน ้ำและอุปกรณ์
ประปำ กระเบือ้ง ทรำย อฐิและอื่นๆ  ฯลฯ  

      

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง เช่นแบตเตอรี ่ยำงนอกยำงใน  น ้ำมนั
เบรกหวัเทยีน  อะไหล่รถยนต ์ ตลอดจน
เครือ่งมอื  เครือ่งใชใ้นกำรบ ำรงุรกัษำหรอื
ซ่อมแซมวสัดุต่ำงๆ  และอื่นๆ  ฯลฯ 

      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และหล่อลื่น  เช่น  น ้ำมนัดเีซล  น ้ำมนั
เบนซนิ  น ้ำมนัเครือ่ง  น ้ำมนัจำร
บ ี น ้ำมนัก๊ำด  น ้ำมนัหล่อลื่น และ
อื่นๆ ฯลฯ ตัง้ตำมหนงัสอืด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว.3523 ลง
วนัที ่20 มถุินำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์
อตัรำค่ำใชจ้ำ่ยประกอบกำรพจิำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใช้
สอยวสัดุ และค่ำสำธำรณูปโภค  

      

      วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ จดัหำ จำ้งเหมำ แผ่น
ป้ำย  กระดำษเขยีนโปสเตอร ์  พู่กนัและ
ส ีเครือ่งบนัทกึเสยีงหรอืภำพ  ภำพถ่ำย
ดำวเทยีม ขำตัง้กลอ้ง เลนสซ์มู กระเป๋ำใส่
กลอ้งถ่ำยรปู และอีน่ๆ ฯลฯ 

      

      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 250,000 บำท 

          - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ       



คอมพวิเตอร ์ เช่น  อุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มลู หวัพมิพ ์ หรอืแถบพมิพส์ ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์หมกึพมิพ ์ หมกึเตมิตลบัผง
หมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพแ์บบเลเซอร ์ แผ่น
กรองแสง สำย
เคเบลิ แป้นพมิพ ์เมนบอรด์ เมมโมรี่
ซปิ เมำส ์เครือ่งกระจำยสญัญำณ แผ่นวงจร
อเีลก็ทรอนิกส ์ เครือ่งอ่ำนและบนัทกึขอ้มลู
แบบต่ำงๆ เครือ่งอ่ำนขอ้มลูแบบ
ซดีรีอม  โปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอื
ซอฟตแ์วรท์ีม่รีำคำหน่วยหนึ่งไม่
เกนิ 20,000 บำท และอื่นๆ ฯลฯ 

    งบลงทุน รวม 230,700 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 230,700 บาท 

      ครภุณัฑส์ ำนกังำน       

        ค่ำเกำ้อีน้ัง่คอยเหลก็ 4 ทีน่ัง่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เกำ้อี้นัง่คอยเหลก็ 4 ที่
นัง่จ ำนวน 2 ชุดๆละ 5,000 บำท รวมเป็น
เงนิ 10,000บำท ส ำหรบับรกิำรประชำชนงำน
ทะเบยีนและบตัรของเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม ตัง้ตำมรำคำทอ้งถิน่เพื่อใหเ้หมำะสมกบั
กำรใชง้ำน  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 39 (ล ำดบั
ที ่6) 

      

        ค่ำเครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตดิผนัง จ ำนวน 146,000 บำท 

      

    (1) ค่ำเครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตดิ
ผนงั ตัง้ไว ้ 112,000.- บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งปรบัอำกำศแบบ

      



แยกส่วนชนิดตดิผนงัมรีะบบฟอก
อำกำศ  จ ำนวน 4 เครือ่งๆละ 28,000.-
 บำท เป็นเงนิจ ำนวน  112,000.-  บำท  เป็น
เครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตดิผนังมี
ระบบฟอกอำกำศ  ทีม่คีวำมสำมำรถในกำรท ำ
ควำมเยน็ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 24,000 บทีี
ย ูตอ้งไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน
ผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม มอก. 2134-
2524 และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร ์5  ตัง้
ตำมรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 39(ล ำดบั
ที ่7) 
(2) ค่ำเครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตดิ
ผนงั ตัง้ไว ้ 34,000.- บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งปรบัอำกำศแบบ
แยกส่วนชนิดตดิผนงัมรีะบบฟอก
อำกำศ  จ ำนวน 2เครือ่งๆละ 17,000.-
 บำท เป็นเงนิจ ำนวน  34,000.-  บำท  เป็น
เครือ่งปรบัอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตดิผนังมี
ระบบฟอกอำกำศ  ทีม่คีวำมสำมำรถในกำรท ำ
ควำมเยน็ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12,000 บทีี
ย ูตอ้งไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน
ผลติภณัฑอุ์ตสำหกรรม มอก. 2134-
2524 และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร ์5  ตัง้
ตำมรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่( พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 39 (ล ำดบั



ที ่8) 
      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 41,600 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้คอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน
ส ำนกังำน จ ำนวน 2 เครือ่งๆละ17,000บำท
เป็นเงนิจ ำนวน  34,000.-  บำท    
-ค่ำชุดโปรแกรมระบบปฎบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์แบบสทิธใิชง้ำนประเภทตดิตัง้
มำจำกโรงงำน (OEM)ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม
กฎหมำย จ ำนวน2 เครือ่งๆละ3,800 บำทเป็น
เงนิจ ำนวน  7,600.-  บำท  ตัง้ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร   
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 38 (ล ำดบั
ที ่1) 

      

        
ค่ำเครือ่งพมิพช์นิดเลเซอรห์รอืชนิด LED ขำว
ด ำ 

จ ำนวน 26,700 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ค่ำเครือ่งพมิพช์นิด
เลเซอร ์หรอื ชนิดเลเซอร ์หรอืชนิดLED ขำว
ด ำ จ ำนวน3เครือ่งๆ ละ 8,900.- บำท  เป็น
เงนิจ ำนวน 26,700.-  บำท  ตัง้ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่
(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ี หน้ำ 38 (ล ำดบั

      



ที ่3) 
        ค่ำเครือ่งส ำรองไฟ จ ำนวน 6,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องส ำรองไฟขนำด
ไมน้่อย
กว่ำ 800 VA  จ ำนวน  2  เครือ่งๆ ละ 3,200.-
 บำท  เป็นเงนิจ ำนวน  6,400.-  บำท  ตัง้
ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่( พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำร
รำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 38 (ล ำดบัที ่2) 

      

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 

      รำยจ่ำยอื่น       

        
ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกประเมนิผล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษ(โบนสั) 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจำ้งเหมำองคก์ร
หรอืสถำบนักลำง เพื่อเป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจ
ควำมพงึพอใจของผูบ้รกิำรตำมมตกิำร
ประเมนิ ก.จ., ก.ท.,หรอื ก.อบต. ก ำหนด
ไว ้ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0804.5/ว 2073 ลง
วนัที ่17 มนีำคม 2549 เรือ่ง กำรก ำหนด
ประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณพีเิศษส ำหรบั
ขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนส่วนทอ้งถิน่  

      

  งานบริหารงานคลงั รวม 4,819,100 บาท 

    งบบคุลากร รวม 3,672,400 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,672,400 บาท 



      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 2,810,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำน
เทศบำล จ ำนวน 8 อตัรำ พรอ้มปรบัปรงุ
เงนิเดอืนประจ ำปี   

      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 152,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำย
เดอืน นกับรหิำรงำนกำรคลงั เป็นเงนิ
จ ำนวน 85,200.- บำท 
-  เพื่อจำ่ยเป็นเงนินอกเหนือจำกเงนิเดอืน นกั
บรหิำรงำนกำรคลงั  เป็นเงนิ
จ ำนวน  67,200.- บำท 

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 640,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ พรอ้มเงนิ
ปรบัปรงุค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนพเิศษ
ประจ ำปี  เป็นเงนิจ ำนวน 640,000.- บำท 

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีพนกังำน
จำ้งทัว่ไป พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ เป็นเงนิ
จ ำนวน  70,000.-บำท  

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,075,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 

      
ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำน
เทศบำล ขำ้รำชกำรอื่น หรอืหรอืประชำชน
ที ่ปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรตรวจรบั
คณะกรรมกำรเปิดซอง หรอืด ำเนินกำร
อื่น ๆ ในกำรจดัซือ้/ จดัจำ้ง 
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      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 
จ ำนว

น 
40,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำน
เทศบำล  ลกูจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ รวมถงึพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป  

      

      ค่ำเช่ำบำ้น 
จ ำนว

น 
160,000 บำท 

      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น ของพนกังำนเทศบำล ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำม

ระเบยีบฯ 
      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร 
จ ำนว

น 
80,000 บำท 

      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิค่ำช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตรของพนกังำนเทศบำล

สำมญัตำมสทิธทิีไ่ดร้บั 
      

      ค่าใช้สอย รวม 400,000 
บา
ท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        
รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนว

น 
100,000 บำท 

      

    -  ค่ำรบัวำรสำรและหนงัสอืพมิพร์ำยวนั นิตยสำร หนงัสอือื่น ๆ ฯลฯ 
-  ค่ำถ่ำยเอกสำร เขำ้ปกหนังสอืและเอกสำรต่ำง ๆ ของกองคลงั 
-  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ส ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ และ
เผยแพรข่่ำวสำร ทำงวทิยุ กระจำยเสยีงโทรศพัท ์หรอืสิง่พมิพต่์ำง ๆ 
-  ค่ำจำ้งเหมำท ำตรำยำง   
-  ค่ำจำ้งเหมำวำงระบบไฟฟ้ำ  
-  ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรอื่น ๆ เท่ำทีจ่ ำเป็นเช่น ยำ้ยเครือ่งปรบัอำกำศและ
อื่นๆทีจ่ ำเป็น 

      

      รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ       

        
ค่ำใชจ้่ำยเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร จ ำนว

น 
100,000 บำท 



      

    -  เพื่อจำ่ยเป็น ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำรบัรอง ค่ำของขวญัที่
ระลกึ ค่ำอำหำร ค่ำวสัดุและอุปกรณ์ ค่ำลงทะเบยีน ค่ำเบีย้เลีย้ง
เดนิทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำจำ้งเหมำรถยนต ์ ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และหล่อลื่น   และค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้งของพนกังำนเทศบำล/
ลกูจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง  

      

        

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำควำมรูเ้กีย่วกบักำรปฏบิตังิำนในเรือ่ง
กำรเงนิกำรคลงัและกำรปฏบิตังิำนในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (E-laas) 

จ ำนว
น 

50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึึกอบรมและทศันศกึษำดงูำนพฒันำองค์
ควำมรูเ้กี่ยวกบักำรปฎบิตังิำนใหแ้ก่ผูบ้รหิำร สมำชกิสภำ
ทอ้งถิน่ ขำ้รำชกำรและพนกังำน ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ เช่น กำรจดัเกบ็รำยได ้กำรจดัท ำแผนทีภ่ำษกีำรเงนิกำร
คลงั กำรพสัดุ และกำรปฏบิตังิำน ในระบบคอมพวิเตอร ์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (e-laas) โดยมคี่ำใชจ้ำ่ย ดงันี้ ค่ำตอบแทน
วทิยำกร ค่ำเช่ำสถำนที ่ค่ำตกแต่งสถำนที ่ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำวสัดุ
ส ำนกังำน ค่ำพมิพเ์อกสำรและสิง่พมิพค์่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม ค่ำเช่ำทีพ่กั ค่ำจำ้งรถโดยสำร ค่ำของทีร่ะลกึและค่ำใชจ้่ำย
อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ตัง้ตำมหนังสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842  ลง
วนัที ่3มถุินำยน  2563  เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำร
รำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 117 (ล ำดบั 3) 

      

        
โครงกำรปรบัปรงุขอ้มลูแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ จ ำนว

น 
50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันำขอ้มลูแผนทีภ่ำษแีละทะเบยีน
ทรพัยส์นิและกำรจดัท ำฐำนขอ้มลูในกำรจดัเกบ็รำยไดข้องเทศบำล
ฯ เช่น กำรจดัท ำฐำนขอ้มลูทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง เพื่อรองรบักำรจดัเกบ็
ภำษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและกำรเตรยีมกำร
รบัรองกำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง ค่ำคดัลอกขอ้มลูทีด่นิ ค่ำ
วสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร

      



บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 117 (ล ำดบั 2) 

        
โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเกบ็รำยได้ จ ำนว

น 
30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรจดัเกบ็
รำยได ้เพื่อพฒันำประสทิธภิำพกำรจดัเกบ็รำยได้ ของเทศบำลต ำบล
หนองไผ่ลอ้มเพื่อพฒันำรปูแบบกำรใหบ้รกิำรประชำชนใหด้ขีึน้  เช่น  ค่ำ
แผ่นพบั  ค่ำโปสเตอร ์ และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  จำกแผนพฒันำ
สีปี่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร
บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 117 (ล ำดบั 4) 

      

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม 
จ ำนว

น 
70,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุรกัษำหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิและครภุณัฑ์
ต่ำง ๆ เช่น ซ่อมแซม
รถจกัรยำนยนต์  รถยนต์ คอมพวิเตอร ์เครือ่งปรบัอำกำศ โต๊ะ เกำ้อี ้รว
มถงึเครือ่งใชส้ ำนกังำนต่ำง ๆ  

      

      ค่าวสัด ุ รวม 365,000 
บา
ท 

      วสัดุส ำนกังำน 
จ ำนว

น 
150,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้กระดำษ ปำกกำ ดนิสอ ยำงลบ เครือ่งคดิ
เลข หมกึเครือ่งถ่ำยเอกสำรและแบบพมิพต่์ำง ๆ เกีย่วกบักำรจดัท ำ
บญัชแีละทะเบยีนอื่น ๆ  

      

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง 
จ ำนว

น 
20,000 บำท 

      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ ยำงนอก ยำงใน อะไหล่ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบั

ยำนพำหนะและ ขนส่ง และอื่น ๆ 
      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น 
จ ำนว

น 
30,000 บำท 

      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่น เช่น น ้ำมนั

ดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำรบ ีน ้ำมนัก๊ำด น ้ำมนัหล่อลื่น
      



อื่น ๆ เพื่อใชก้บัรถยนต์ รถจกัรยำนยนต ์ฯลฯ ของเทศบำลตัง้ตำม
หนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว.3523 ลง
วนัที ่20 มถุินำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑอ์ตัรำค่ำใชจ้่ำยประกอบกำร
พจิำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยวสัดุ และค่ำ
สำธำรณูปโภค  

      วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 
จ ำนว

น 
15,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้กระดำษเขยีนโปสเตอร์ พู่กนัและสฟิีลม์ เมมโมรี่
กำรด์ ฟิลม์สไลด ์แถบบนัทกึเสยีงหรอืภำพภำพถ่ำยดำวเทยีม ขำตัง้
กลอ้ง ขำตัง้เขยีนภำพ  เลนสซ์มูกระเป๋ำใส่กลอ้งถ่ำยรปู   

      

      วสัดุคอมพวิเตอร ์
จ ำนว

น 
150,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุคอมพวิเตอร ์เช่น แผ่น CDR CD กระดำษ
ต่อเนื่อง แป้นพมิพ ์ เมำส ์หมกึ D-Link  และอื่น ๆ       

    งบลงทุน รวม 71,700 
บา
ท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 71,700 
บา
ท 

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        
ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ ำนว

น 
20,800 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ ำหรบังำน
ส ำนกังำน จ ำนวน 1 เครือ่งๆละ 17,000.- บำท เป็นเงนิจ ำนวน 17,000.-
 บำท  
-  ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แบบสทิธกิำร
ใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม
กฎหมำย จ ำนวน 1 ชุดๆละ 3,800.- บำท เป็นเงนิจ ำนวน 3,800.-
 บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรฉบบั

      



เดอืน มนีำคม 2562 จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 42 (ล ำดบัที ่2) 

        
ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จ ำนว

น 
19,800 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ก ส ำหรบังำนส ำนกังำน
จ ำนวน 1 เครือ่งๆละ 16,000.- บำท เป็นเงนิจ ำนวน 16,000.- บำท 
-  ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ แบบสทิธกิำร
ใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม
กฎหมำย จ ำนวน 1 ชุดๆละ 3,800.- บำท เป็นเงนิจ ำนวน 3,800.- บำท
ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรฉบบั
เดอืน มนีำคม 2562  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 42 (ล ำดบัที ่1) 

      

        
ค่ำเครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขำวด ำ จ ำนว

น 
7,900 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องพมิพเ์ลเซอร์ หรอื LED ขำว
ด ำ ชนิด Network แบบที1่ (27หน้ำ/นำท)ี จ ำนวน 1 เครือ่ง เป็นจ ำนวน
เงนิ 7,900.- บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ฉบบัเดอืน มนีำคม 2562  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร บำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 42 (ล ำดบัที ่4) 

      

        
ค่ำเครือ่งส ำรองไฟ จ ำนว

น 
3,200 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800VA จ ำนวน 1 เครือ่งๆละ 3,200.- บำท เป็นเงนิ
จ ำนวน 3,200.- บำท ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ฉบบัเดอืน มนีำคม 2562  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-

      



2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร บำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 42 (ล ำดบัที ่3) 

        
เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ี จ ำนว

น 
20,000 บำท 

      

    -  เครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์หรอื LED ส ีชนิด Network แบบที ่1 (18หน้ำ/
นำท)ีจ ำนวน 2 เครือ่งๆละ 10,000.- บำท  เป็นจ ำนวนเงนิ 20,000.-
 บำท ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำง และคุณลกัษณะพืน้ฐำนครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรฉบบั
เดอืน มนีำคม 2562  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร บำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 43 (ล ำดบัที ่5) 

      

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 
4,566,10

0 
บา
ท 

    งบบคุลากร รวม 
1,866,90

0 
บา
ท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 
1,866,90

0 
บา
ท 

      เงนิเดอืนพนกังำน 
จ ำนว

น 
1,488,90

0 
บำท 

      
    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล  จ ำนวน  5  อตัรำ  เป็นเงนิ

จ ำนวน  1,488,900.-  บำท  พรอ้มทัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ ำปี 
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      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืน
หวัหน้ำฝ่ำยป้องกนัและรกัษำควำมสงบ  นกั
บรหิำรงำนระดบัต้น  จ ำนวน  12  เดอืน 

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 324,000 บำท 

 



      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง

ทัว่ไป  จ ำนวน  3  อตัรำ 
      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวส ำหรบั
พนกังำนจำ้งทัว่ไป  จ ำนวน  3  อตัรำๆ
ละ  1,000.-  บำท/เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  36,000.-  บำท   

      

    งบด าเนินงาน รวม 2,399,200 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 117,200 บาท 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอก
เวลำรำชกำร  แก่พนกังำนเทศบำล  และพนกังำน
จำ้งซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำวนอกเวลำ
รำชกำรหรอืวนัหยดุรำชกำร   

      

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 97,200 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น  ของพนกังำนเทศบำล
ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถิน่  ตำมสทิธทิีไ่ดร้บัตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำของบุตรพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 1,727,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร จ ำนวน 1,104,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรทีเ่ป็น

กจิกำรต่ำงๆ  ของเทศบำลในอ ำนำจหน้ำทีข่อง
      



องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    - ค่ำรบัวำรสำรและหนงัสอืพมิพ์
รำยวนั  นิตยสำร  หนงัสอือื่นๆ  ฯลฯ 
- ค่ำป้ำยไวนิล ป้ำยไฟ
วิง่  และ  BILL  BOARD ป้ำยอื่นๆ ฯลฯ 
- ค่ำเยบ็เล่มหนังสอืเขำ้ปกหนงัสอืต่ำงๆ ค่ำถ่ำย
เอกสำร  
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรโฆษณำและเผยแพร่ 
- ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ     
- ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ส ำหรบัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและเผยแพรข่่ำวสำรทำง
วทิยกุระจำยเสยีง  โทรศพัท ์ หรอืสิง่พมิพต่์ำงๆ 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรเท่ำทีจ่ ำเป็น เช่น ยำ้ย
เครือ่งปรบัอำกำศ  ค่ำปรบัปรงุกระแสไฟฟ้ำที่
ขดัขอ้ง 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรอื่นๆ ฯลฯ 

      

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้
ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร
และนอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร
ในรำชอำณำจกัร ของพนกังำนเทศบำล พนกังำน
จำ้งของเทศบำล  เช่น  เป็นค่ำลงทะเบยีน
ฝึกอบรม  ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม  ค่ำ
พำหนะ  ค่ำทีพ่กั  ค่ำเบีย้เลีย้งเดนิทำงและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  

      

        
โครงกำรฝึกซอ้มแผนป้องกนัสำธำรณภยัและอพยพ
ประชำชนในชุมชนและสถำนศกึษำ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      
    -  เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำม

โครงกำรฯ เช่น ค่ำอำหำร  และค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำ
      



อุปกรณ์ในกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-
2565)  ยทุธศำสตร ์ สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข  หน้ำ  98  (ล ำดบัที ่6) 

        
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏบิตักิำรจติอำสำภยัพบิตัิ
ประจ ำเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    -  เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรฯ  เช่น ค่ำอำหำร  และค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำ
ยำนพำหนะ  ค่ำทีพ่กั  ค่ำวสัดุอุปกรณ์  ค่ำ
วทิยำกร  และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็น  ฯลฯ  จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-
2565)  (เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบั
ที ่1) ยทุธศำสตร ์ สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติที่
ดแีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ  32  (ล ำดบัที ่1) 

      

        
โครงกำรรณรงคส์รำ้งควำมปลอดภยัในกำรขบัขี่
ยวดยำนในเขตชุมชนและสถำนศกึษำ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรฯ  เช่น ค่ำอำหำร  และค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำ
ยำนพำหนะ  ค่ำทีพ่กั  ค่ำวสัดุอุปกรณ์  ค่ำ
วทิยำกร  และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-
2565)  ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข  หน้ำ 97  (ล ำดบัที ่3) 

      

        โครงกำรลดอุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

    - เพื่อด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลส ำคญั เช่น  เทศกำลปี
ใหม่ เทศกำลสงกรำนต์  เป็นตน้  กำรด ำเนินกำร
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบตัเิหตุจรำจรของ

      



องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  และภำคทีีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรลด
อุบตัเิหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลต่ำงๆ  เช่น
ค่ำอำหำร  และค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำอุปกรณ์ทำง
กำรแพทย ์ และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นส ำหรบัด ำเนิน
โครงกำร  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-
2565)  ยทุธศำสตร ์ สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข  หน้ำ  98  (ล ำดบัที ่7) 

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 250,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นรำยจำ่ยเพื่อบ ำรงุรกัษำและ
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์
ต่ำงๆ เช่น ซ่อมแซม รถยนต์
ส่วนกลำง  รถบรรทุกน ้ำ  รถดบัเพลงิ  เครือ่ง
เลื่อยโซ่ยนต์  เครือ่งคอมพวิเตอร ์ วทิยมุอื
ถอื  เครือ่งปรบัอำกำศ  และอื่นๆ  

      

      ค่าวสัด ุ รวม 555,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ วสัดอุุปกรณ์ เครือ่ง
เขยีน แบบพมิพ ์ เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  ดนิสอ
ไมบ้รรทดั  ยำงลบ ซอง ตรำยำง ธงชำต ิ แผงปิด
ประกำศ เครือ่งตดักระดำษ เครือ่งเยบ็
กระดำษ น ้ำดื่มส ำหรบับรกิำรประชำชนใน
ส ำนกังำน   และค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ
คู่มอื  หนงัสอื  ระเบยีบ กฎหมำย  สิง่พมิพท์ีไ่ด้
จำกกำรซือ้หรอืจำ้งพมิพ์  ฯลฯ 

      

      วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำหลอดไฟ  เขด็ขดัรดั
สำยไฟ  ปลัก๊ไฟ  สำยไฟ  สำยอำกำศ  ฟิวส ์ เขม็
ขดัเซฟตีถุ้งมอืปฏบิตังิำนไฟฟ้ำแรงสงู  ชุด
เครือ่งมอืปฏบิตังิำนไฟฟ้ำ  หวัแรง้แบบบบี  ทีด่ดู

      



ตะกัว่ 
      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี ่ ยำงนอก  ยำงใน  น ้ำมนั
เบรค  หวัเทยีน  อะไหล่รถยนต์  ตลอดจน
เครือ่งมอื  เครือ่งใชใ้นกำรบ ำรงุรกัษำหรอื
ซ่อมแซมวสัดุต่ำงๆ  และอื่นๆ  แทนทีช่ ำรดุ 

      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิและ
หล่อลื่น  เช่น  น ้ำมนัดเีซล  น ้ำมนั
เบนซนิ  น ้ำมนัเครือ่ง  น ้ำมนัจำร
บ ี น ้ำมนัก๊ำด  น ้ำมนัหล่อลื่นอื่นๆ  เพื่อใชก้บั
รถยนต์  รถจกัรยำนยนต์ ฯลฯ  ของเทศบำล 

      

      วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ จดัหำ จำ้งเหมำ แผ่น
ป้ำย  พู่กนัและส ี ฟิลม์ เมมโมรีก่ำรด์ รปูสหีรอื
ขำวด ำทีไ่ดจ้ำกกำรลำ้ง อดั ขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทยีม ฯลฯ  

      

      วสัดุเครือ่งแต่งกำย จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุเครือ่งแต่งกำย
เครือ่งแบบและชุดป้องกนัอนัตรำยขณะปฏบิตังิำน
ของพนกังำนดบัเพลงิ  พนักงำนเทศกจิ  เช่น  ชุด
ปฏบิตักิำร  รองเทำ้ดบัเพลงิ  หมวก
ดบัเพลงิ  เสือ้คลุมดบัเพลงิ  เสือ้กัก๊สะทอ้น
แสง  เสือ้กนัฝน  หมวกนิรภยั ฯลฯ  
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      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      
    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ

คอมพวิเตอร ์ เช่น  อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู  หมกึ
      

 



พมิพ ์ หมกึเตมิ ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพแ์บบ
เลเซอร ์ แผ่นกรองแสง สำย
เคเบลิ แป้นพมิพ ์เมนบอรด์ เมมโมรีซ่ปิ เมำส ์เครือ่ง
กระจำยสญัญำณ แผ่นวงจรอเีลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ 

      วสัดุเครือ่งดบัเพลงิ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบักำร
ดบัเพลงิ  เช่น  น ้ำยำสำรเคมดีบัเพลงิ  สำยสบูสำยส่ง
ดบัเพลงิ  ถงัดบัเพลงิ  ลกูบอลดบัเพลงิ  ถงั
ดบัเพลงิ  ตูเ้กบ็ถงัดบัเพลงิ  เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ต่ำงๆ ในกำรดบัเพลงิ ฯลฯ   

      

    งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท 

      อำคำรต่ำง ๆ       

        
โครงกำรก่อสรำ้งอำคำรอเนกประสงคส์ ำหรบังำนป้องกนั
และบรรเทำสำธำรณภยั 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำก่อสรำ้งอำคำรอเนกประสงคส์ ำหรบั
งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั อำคำร ค.ส.ล. ชัน้
เดยีว ขนำดกวำ้ง 4.00 ม. ยำว 6.00 ม. โครงสรำ้ง ค.
ส.ล.ฐำนแผ่/ตอกเขม็ เนื้อทีไ่มน้่อย
กว่ำ 24.00 ตร.ม โครงหลงัคำเหลก็ มงุดว้ยเมทลั
ซที พืน้ปดูว้ยกระเบือ้ง/ขดัมนั/ขดัหยำบ ฝ้ำ
เพดำน ยปิซัม่บอรด์ โครงเครำ่เหลก็ชุบสงักะส ีฝ้ำ
เพดำนชำยคำ ส ำเรจ็รปู ผนังก่ออฐิฉำบปนู
เรยีบ พรอ้มระบบไฟฟ้ำภำยใน/ภำยนอก และอุปกรณ์
ประกอบพรอ้มป้ำยโครงกำร  ตำมแบบเทศบำลต ำบล
หนองไผ่ลอ้มจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-
2565)  (เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  ฉบบั
ที ่1)  ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร
บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ี หน้ำ 36 (ล ำดบัที ่3) 

      

แผนงานการศึกษา 



  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา รวม 5,144,100 บาท 

    งบบคุลากร รวม 4,436,300 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,436,300 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 1,999,100 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำน
เทศบำล จ ำนวน 6 อตัรำ  พรอ้มเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ ำปี   

      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 78,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืน นกั
บรหิำรงำนกำรศกึษำหวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรกำรศกึษำ
และหวัหน้ำฝ่ำยส่งเสรมิกำรศกึษำ  

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 2,263,200 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน 8 อตัรำ  พนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน 6 อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรงุค่ำจำ้งและ
ค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี 

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 96,000 บำท 

      

    -เงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวเพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำ
ครองชพีส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน  1 อตัรำ ส ำหรบัพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน  6 อตัรำ   

      

    งบด าเนินงาน รวม 652,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 

      
ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    (1)ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่     จ ำนวน         20,000  บำท 

      



-เพื่อจำ่ยเป็นเงนิค่ำตอบแทนและค่ำเบีย้ประชุมของ
ผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนและควำมช ำนำญกำรหรอืควำมช ำนำญกำร
พเิศษหรอืควำมเชีย่วชำญหรอืควำมเชีย่วชำญพเิศษ
กบัผลงำนทำงวชิำกำร ซึง่เป็นผูต้รวจและประเมนิ
ควำมช ำนำญกำรหรอืควำมช ำนำญกำรพเิศษหรอื
เชีย่วชำญหรอืควำมเชีย่วชำญพเิศษและผลงำนทำง
วชิำกำรของพนกังำนครเูทศบำลผูข้อรบักำรประเมนิ  
(2)ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ
รำชกำร   จ ำนวน          5,000   บำท  
-เพื่อจำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำ
รำชกำรแก่พนกังำนเทศบำลและลกูจำ้ง ค่ำจำ้งนอก
เวลำ ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำน
เป็นครัง้ครำว นอกเวลำรำชกำรหรอืวนัหยดุรำชกำร    

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 72,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้นของพนกังำนเทศบำลทีม่สีทิธิ
เบกิไดต้ำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำ
บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร พนกังำน

ส่วนทอ้งถิน่และลกูจำ้งประจ ำตำมสทิธทิีไ่ดร้บั 
      

      ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรบรกิำรดงันี้ 
- ค่ำเยบ็หนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอืและเอกสำรต่ำง ๆ  
- ค่ำโฆษณำและเผยแพรส่ ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วสำร  
- ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
ต่ำงๆ เช่น จดัท ำขอ้มลูพืน้ฐำนของเทศบำลในทุกๆ

      



ดำ้น 
- ค่ำรบัวำรสำรและหนงัสอืพมิพ์
รำยวนั  นิตยสำร  หนงัสอือื่นๆ  
- ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
- ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ส ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรโฆษณำและเผยแพรข่ำ่วสำรทำง
วทิยกุระจำยเสยีงโทรศพัท ์ หรอืสิง่พมิพต่์ำง ๆ 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรเท่ำทีจ่ ำเป็น เช่น ยำ้ย
เครือ่งปรบัอำกำศ  
-ค่ำปรบัปรุงกระแสไฟฟ้ำทีข่ดัขอ้ง  ฯลฯ 

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและ
นอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบยีน  ค่ำเบีย้
เลีย้งเดนิทำงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่กัค่ำอำหำร และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ระหว่ำงเดนิทำงไปรำชกำรและ
ค่ำใชจ้่ำยอนัทีจ่ ำเป็นใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล พนกังำน
จำ้งและบุคลำกรศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ ทีม่สีทิธเิบกิได้
ตำมระเบยีบ 

      

        โครงกำรจดังำนวนัเดก็แห่งชำต ิ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -ส ำหรบัใชเ้ป็นค่ำจดังำนวนัเดก็แห่งชำตซิึง่เป็นวนั
ส ำคญัตำมมตคิณะรฐัมนตรทีีก่ ำหนดใหจ้ดัในวนัเสำร์
สปัดำหท์ี ่2  ของเดอืนมกรำคม  โดยก ำหนดใหจ้ดั
กจิกรรมเพื่อกำรสนัทนำกำรและ
นนัทนำกำร เช่น  กำรละเล่นเบด็เตลด็จบั
ฉลำก  ของขวญั  ของรำงวลั  จำ่ยเป็นค่ำ
ของขวญั  ค่ำอำหำร  และค่ำเครือ่งดื่ม  ค่ำ
วสัดุ  ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชุมเตรยีมงำน  ค่ำอำหำร
ว่ำง  ค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพธิเีปิดและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่
จ ำเป็น ฯลฯจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-

      



2565) ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีตทิี่
ด ีและอยูร่ว่มกนัอย่ำงมคีวำมสุข หน้ำ 111( ล ำดบั
ที ่1) 

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรงุรกัษำทรพัยส์นิเพื่อให้
สำมำรถใชง้ำนไดป้กต ิและซ่อมแซมครุภณัฑต่์ำงๆที่
ช ำรดุ เช่น เครือ่งใชส้ ำนกังำน เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์ส ำเนำระบบ
ดจิติอล ซ่อมแซมรถยนตฯ์ลฯ ของหน่วยงำนในสงักดั
กองกำรศกึษำใหอ้ยูใ่นสภำพดเีสมอ  

      

      ค่าวสัด ุ รวม 150,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ เครือ่งเขยีน แบบ
พมิพ ์ เช่น กระดำษ  หมกึ  ปำกกำ ดนิสอ  ฯลฯ  และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำคู่มอืหนงัสอื ระเบยีบ
กฎหมำย  สื่อสิง่พมิพแ์ละเอกสำรของเทศบำล   

      

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซือ้ยำงนอก ยำงอะไหล่ต่ำง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัยำนพำหนะขนส่ง ฯลฯ       
      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้น ้ำมนัเชือ้ เพลงิและหล่อ
ลื่น เช่น น ำมนัดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ แก๊สโซ
ฮอล น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำรบ ีน ้ำมนัหล่อลื่นต่ำงๆ 
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      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์อะไหล่
คอมพวิเตอรอุ์ปกรณ์บนัทกึขอ้มลู หมกึ
พมิพ ์ เมำส ์คยีบ์อรด์  แผ่นซดี ีหน่วยประมำน
ผล  ฮำรด์ดสิกไ์ดร ์ฯลฯ  

      

 



    งบลงทุน รวม 55,800 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 55,800 บาท 

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอร ์All in One จ ำนวน 26,800 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ALL In One ส ำหรบังำน
ประมวลผล ตำมมำตรฐำนและรำคำกลำง
กระทรวง ICT 
จ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ 23,000 บำทตัง้ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
-ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์     
เพื่อจำ่ยเป็นค่ำส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท
ตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม
กฎหมำย 
จ ำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำ
กลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำร
รำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 44 (ล ำดบัที ่3) 

      

        ค่ำเครื่่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค จ ำนวน 25,800 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
ส ำหรบังำนประมวลผล ตำมมำตรฐำนและรำคำ
กลำงกระทรวง ICT
จ ำนวน 1 เครือ่ง  รำคำ 22,000 บำท  

      



-ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กแบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท
ตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำม
กฎหมำย 
จ ำนวน 1 ชุดๆละ 3,800 บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำ
กลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำร
รำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 44  (ล ำดบัที ่5) 

        ค่ำเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 3,200 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยค่ำจดัซือ้เครือ่งส ำรอง
ไฟฟ้ำ  ขนำด 800 VA  จ ำนวน 1 เครือ่ง ตัง้ตำม
เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำน
คอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรจำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำร
บรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ีหน้ำ 44 (ล ำดบัที ่4) 

      

  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 50,849,093 บาท 

    งบบคุลากร รวม 25,535,215 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 25,535,215 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 20,229,015 บำท 

      

    (1) เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนครู
เทศบำล (โรงเรยีนโยธนินุกูล)
จ ำนวน  19,229,015  บำท  ตำมหนงัสอืกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0809.4/
ว 2042  ลงวนัที ่10 กรกฎำคม  2563เรือ่ง ซกัซอ้ม

      



แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรเงนิอุดหนุน
ทัว่ไป เงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำค
บงัคบั   
(2) เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนครผููด้แูล
เดก็ จ ำนวน 1,000,000 บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) ตำมหนงัสอืกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0809.4/ว
2070  ลงวนัที ่14 กรกฎำคม 2563เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564เงนิอุดหนุนส ำหรบั
สนบัสนุนศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็  

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 2,253,600 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิค่ำตอบแทนรำยเดอืนพนกังำนครู
เทศบำล (โรงเรยีนโยธนินุกูล)  ตำมหนังสอืกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0809.4/
ว 2042 ลง
วนัที ่10 กรกฎำคม  2563  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรเงนิอุดหนุน
ทัว่ไป เงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำค
บงัคบั  

      

      เงนิวทิยฐำนะ จ ำนวน 2,253,600 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิวทิยฐำนะพนกังำนครู
เทศบำล (โรงเรยีนโยธนินุกูล)ตำมหนงัสอืกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0809.4/
ว 2042 ลงวนัที ่10 กรกฎำคม  2563 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรเงนิอุดหนุน
ทัว่ไป เงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำค

      



บงัคบั  

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 691,000 บำท 

      

    (1) เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน 3 รำย (โรงเรยีนโยธนินุ
กูล)   จ ำนวนเงนิ  367,000 บำท 
(2) เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน 2 รำย  (โรงเรยีนโยธนินุ
กูล)   จ ำนวนเงนิ  216,000 บำทตำมหนงัสอืกรม
ส่งเสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ที ่มท 0809.4/
ว 2042 ลงวนัที ่10 กรกฎำคม  2563 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรเงนิอุดหนุน
ทัว่ไป เงนิอุดหนุนส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำค
บงัคบั  
(3) เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน 1 รำย  (ผูด้แูลเดก็)  (ศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) จ ำนวน
เงนิ  108,000  บำท 

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 108,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ต่ำงๆ พนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน 3 คน ๆ ละ 2,000 บำทต่อ
เดอืน เป็นเงนิ 72,000 บำท  (โรงเรยีนโยธนินุ
กูล)    
- เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
พนกังำนจำ้งทัว่ไป (นกักำรภำร
โรง) จ ำนวน 2 คน ๆ ละ 1,000 บำท ต่อ เดอืน เป็น
เงนิ 24,000 บำท  (โรงเรยีนโยธนินุกูล)   
ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว2042  ลง
วนัที ่10 กรกฎำคม  2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง

      



กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 รำยกำรเงนิอุดหนุนทัว่ไป เงนิ
อุดหนุนส ำหรบักำรจดักำรศกึษำภำคบงัคบั 
- เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว
พนกังำนจำ้งทัว่ไป (ผูด้แูลเดก็) จ ำนวน 1 คน เป็น
เงนิ 12,000 บำท  (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำล
ต ำบลหนองไผ่ลอ้ม)   

    งบด าเนินงาน รวม 20,398,018 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 15,949,600 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร จ ำนวน 1,318,200 บำท 

      

     - ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรดแูลท ำ
ควำมสะอำดอำคำรเรยีน อำคำรประกอบ  และยำม
ดแูลควำมปลอดภยัภำยในโรงเรยีนโยธนินุ
กูล จ ำนวน  5 คน  จ ำนวนเงนิ  608,400. บำท 
- ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรดแูลท ำ
ควำมสะอำดอำคำรเรยีน อำคำรประกอบ ครผููด้แูล
เลก็  และยำมดแูลควำมปลอดภยัภำยในและอื่นๆที่
จ ำเป็น จ ำนวน  7  คน (ส ำหรบัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) จ ำนวน
เงนิ  709,800 บำท 

      

        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นรำยจำ่ยใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร ดงันี้ 
- ค่ำหนงัสอืพมิพร์ำยวนั  วำรสำร  นิตยสำร 
- ค่ำโฆษณำเผยแพร่ขำ่วสำร ในลกัษณะถวัจำ่ย 
- ค่ำเยบ็หนงัสอื เขำ้ปกหนงัสอื และเอกสำรต่ำง ๆ 
- ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรทีจ่ ำเป็น เช่น ยำ้ย
เครือ่งปรบัอำกำศ คำ่ตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้ำ  
และปรบัปรงุกระแสไฟฟ้ำ  ระบบไฟฟ้ำที่

      



ขดัขอ้ง ระบบอนิเตอรเ์น็ต ซ่อมระบบประปำ  ฯลฯ 
(ส ำหรบัโรงเรยีนโยธนินุกูล)  จ ำนวน  150,000.-
 บำท 
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม) จ ำนวนเงนิ  50,000 บำท 

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัร
และนอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบยีน  ค่ำเบีย้
เลีย้งเดนิทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่กัค่ำอำหำร และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ระหว่ำง เดนิทำงไปรำชกำรและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นใหแ้ก่พนกังำนครู ครผููด้แูล
เดก็ พนกังำนจำ้งและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ ี
สทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบ  
(โรงเรยีนโยธนินุกูล) จ ำนวน  125,000   บำท  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม) จ ำนวนเงนิ  75,000 บำท 

      

        โครงกำรประชุมผูป้กครองนักเรยีน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่เป็นค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำ
น ้ำดื่ม อำหำรว่ำง ฯลฯ ส ำหรบันกัเรยีนโรงเรยีน
โยธนินุกูล (โรงเรยีนโยธนินุกูล) 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1หน้ำ 22( ล ำดบัที ่32) 

      

        โครงกำรป้องกนัเดก็จมน ้ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำ
ป้ำย วสัดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรยีน ฯลฯ ส ำหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนโยธนินุกูล (โรงเรยีนโยธนินุกูล) 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 หน้ำ 26( ล ำดบัที ่45) 

      

        โครงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน จ ำนวน 50,000 บำท 



      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำ
ป้ำย วสัดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรยีน ฯลฯ ส ำหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีน โยธนินุกูล (โรงเรยีนโยธนินุกูล) 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1หน้ำ 23( ล ำดบัที ่39) 

      

        โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ จ ำนวน 13,748,400 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรสนบัสนุนค่ำใชจ้่ำยกำร
บรหิำรสถำนศกึษำ ดงันี้ 
1. โครงกำรอำหำร
กลำงวนั  จ ำนวน 3,788,000 บำท 
1.1 เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบันกัเรยีน
โรงเรยีนโยธนินุกูล ระดบัชัน้อนุบำล 
ปีที ่1 – ชัน้ประถมศกึษำปี
ที ่6 จ ำนวน 849 คน  เป็นเงนิ   3,396,000  บำท  
1.2 เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบัเดก็ใน
ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ฯ จ ำนวน  80  คน เป็น
เงนิ 392,000.- บำท 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
2. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัส่งเสรมิศกัยภำพกำรจดั
กำรศกึษำทอ้งถิน่ เป็นเงนิ 3,514,400 บำท 
2.1 ค่ำโครงกำรปรบัปรงุและพฒันำหลกัสตูร
สถำนศกึษำโรงเรยีนโยธนินุกูล เพื่อใหม้คีวำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัภำวะปัจจบุนั
ตลอดเวลำ เป็นเงนิ 20,000 บำท 
2.2 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรอนิเทอรเ์น็ตโรงเรยีน ของ
โรงเรยีนโยธนินุกูล  ทัง้ระบบ ADSL  
 เป็นเงนิ  9,600  บำท และระบบ WiFi เป็น

      



เงนิ 7,200 บำท รวมเป็นเงนิ 16,800 บำท 
2.3 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรปรบัปรงุและพฒันำ
หอ้งสมดุโรงเรยีน เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัซือ้
หนงัสอืหอ้งสมดุและวสัดุอื่น ๆ ส ำหรบักำร
ตกแต่ง ป้ำยนิเทศ ปรบัปรงุและพฒันำหอ้งสมดุ 
ของโรงเรยีนโยธนินุกูล เป็นเงนิ 100,000  บำท 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
2.4 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรพฒันำแหล่งเรยีนรูใ้น
โรงเรยีน เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำแหล่ง
เรยีนรูข้องโรงเรยีนโยธนินุกูล  เป็น
เงนิ  50,000  บำท 
2.5 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรพฒันำกำรจดักำรศกึษำ
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐำนในกำรพฒันำ
ทอ้งถิน่ (SBMLD) เป็นเงนิ 500,000 บำท 
2.6 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรรณรงคก์ำรป้องกนัยำเสพ
ตดิในสถำนศกึษำ เป็นเงนิ 15,000 บำท  
2.7 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรพฒันำครแูละบุคลำกร
โรงเรยีนโยธนินุกูล  เป็นเงนิ 460,000  บำท 
เพื่อจำ่ยค่ำลงทะเบยีน เดนิทำง ทีพ่กั เบีย้
เลีย้ง อำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม วสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
2.8 เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรจำ้งเหมำครสูอน วทิยำกร



พเิศษ ดำ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
ทีโ่รงเรยีนโยธนินุกูลขำด
แคลน จ ำนวน 8 อตัรำ อตัรำละ 15,000 บำท เป็น
เงนิ 1,440,000 และพีเ่ลีย้งนกัเรยีน
อนุบำล  จ ำนวน 9 อตัรำ อตัรำละ 8,450 บำท เป็น
เงนิ 912,600  บำท รวมเป็น 2,352,600 บำท 
 
3. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัส่งเสรมิศกัยภำพกำรจดั
กำรศกึษำทอ้งถิน่ เป็นเงนิ 300,000 บำท 

      

              (ค่ำปัจจยัพืน้ฐำนส ำหรบันกัเรยีนยำกจน)  
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำปัจจยัพืน้ฐำนส ำหรบันกัเรยีน
ยำกจน ส ำหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษำปี
ที ่1 - มธัยมศกึษำปีที ่3 ของโรงเรยีนโยธนินุ
กูล  เป็นเงนิ 300,000 บำท 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
 
4. ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนุนกำรจดักำรศกึษำตัง้แต่
ระดบัอนุบำลจนจบกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของ
โรงเรยีนโยธนินุกูล เป็นเงนิ 4,780,000 บำท 
4.1 ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอน (รำยหวั) เป็น
เงนิ 2,600,000.- บำท 
4.2 ค่ำหนงัสอืเรยีน เป็นเงนิ 710,000.- บำท 
4.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน เป็นเงนิ 400,000.- บำท 
4.4 ค่ำเครือ่งแบบนกัเรยีน เป็นเงนิ 420,000.- บำท 
4.5 ค่ำกจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน เป็นเงนิ 650,000.-
 บำท 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

      



ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำง
กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 
 
5 ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัสนบัสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดั
กำรศกึษำส ำหรบัศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) 
   ค่ำจดักำรเรยีนกำรสอน (รำยหวั)  เป็น
เงนิ  136,000.- บำท 
-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรผลติและจดัหำสื่อกำร
สอน เช่น หนงัสอืนิทำน  
ของเล่นเสรมิ  ปัญญำต่ำง ๆ วสัดุอุปกรณ์ส ำหรบั
ผลติสื่อเพื่อใชใ้นกำรจดักจิกรรมประสบกำรณ์กำร
เรยีนรูเ้ครือ่งเล่น ส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็และ
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ส ำหรบันักเรยีนศูนยพ์ฒันำเดก็
เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม จ ำนวน  80  คน (ตำมหนงัสอื
กระทรวงมหำดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/
ว 4110  ลงวนัที ่14 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้ม
แนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรบัเงนิ
อุดหนุนทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)  
 
6. เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรเดนิทำงไกลเขำ้ค่ำยพกั
แรมลกูเสอื-เนตรนำร ีเป็นเงนิ  400,000 บำท   
- เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรน ำนกัเรยีนโรงเรยีนโยธนิ
นุกูล  เดนิทำงไกลเขำ้ค่ำยพกัแรมลกูเสอื-เนตร
นำร ีเป็นค่ำพำหนะ ค่ำทีพ่กั ค่ำ
วทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร วสัดุฝึก ฯลฯ  



 
7. เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรแข่งขนักฬีำนกัเรยีนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นเงนิ 300,000 บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มแขง่ขนักฬีำ
นกัเรยีนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของโรงเรยีน
โยธนินุกูล เป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์ ค่ำพำหนะ ค่ำเบีย้
เลีย้ง ค่ำทีพ่กั ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำเครือ่งดื่ม
และ ฯลฯ  
 
8. เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน  เป็นเงนิ 500,000 บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยของนกัเรยีนโรงเรยีนโยธนินุ
กูล ในกำรเขำ้ค่ำยนกัเรยีน กำรศกึษำแหล่ง
เรยีนรู ้กำรประกวดและแขง่ขนัทำง
วชิำกำร ดนตร ีกฬีำ ศลิปะ กำรเดนิทำงไปรบั
รำงวลั ค่ำทีพ่กั เบีย้เลีย้ง อำหำร อำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม และวสัดุอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีน 
 
9. เพื่อจำ่ยตำมโครงกำรเรยีนศกึษำเรยีนรูน้อก
สถำนที ่  เป็นเงนิ 30,000  บำท 
- เพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยในกจิกรรมกำรเรยีนรูน้อก
สถำนทีข่องนกัเรยีนในศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็  เป็น
ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม ค่ำตอบแทน
วทิยำกร  ค่ำเขำ้ชมงำน ค่ำพำหนะ ค่ำทีพ่กั ค่ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำวสัดุอุปกรณ์อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น    
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ฯ เป็นเงนิ 30,000 บำท) 

        
โครงกำรอบรมและประชุม/สมัมนำคณะกรรมกำร
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

จ ำนวน 103,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอบรม/สมัมนำ ค่ำตอบแทน เบีย้
ประชุม ค่ำวสัดุ อุปกรณ์ อำหำร ทีพ่กั ค่ำตอบแทน
วทิยำกรและอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนี่องกบักำรพฒันำ

      



ส่งเสรมิสนับกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร ฯลฯ  ส ำหรบัโรงเรยีนโยธนินุ
กูล และศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1หน้ำ 22( ล ำดบัที ่33) 

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 230,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซมครุภณัฑ์
ต่ำง ๆ เช่น คอมพวิเตอร ์เครือ่งถ่ำย
เอกสำร เครือ่งพมิพอ์ดัส ำเนำ เครือ่งพมิพ์
งำน เครือ่งตดัหญำ้ เครือ่ง
เสยีง โทรทศัน์ เครือ่งปรบัอำกำศ โต๊ะ เครือ่งปัม้
น ้ำ รวมถงึเครือ่งใชส้ ำนกังำน และครภุณัฑ์
ต่ำง ๆ ทีช่ ำรดุเสยีหำย ใหอ้ยูใ่นสภำพทีใ่ชง้ำนได้
ตำมปกต ิ 
(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  เป็นเงนิ 200,000  บำท  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม) เป็นเงนิ  30,000  บำท   

      

  

 

      

หน้ำ : 8/15 
 

 วนัทีพ่มิพ ์: 5/10/2563 12:39:26 
 

 
 

      ค่าวสัด ุ รวม 2,628,418 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์ ส ำนกังำน  ทีใ่ชใ้นกำรศกึษำและเอือ้ต่อ
กำรเรยีนรู ้และอื่น ๆ 
(โรงเรยีนโยธนินุกูล) จ ำนวน 50,000  บำท 
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็น
เงนิ 20,000  บำท   

      

      วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 60,000 บำท 

          -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้หลอดไฟฟ้ำ ปลัก๊ไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ เตำ้เสยีบ ท่อ       

 



สำยไฟ ไขควงวดักระแสไฟฟ้ำ เบรกเกอร ์คตัเอำท ์ชุดเครือ่งมอื
ปฏบิตังิำนไฟฟ้ำ และอื่น ๆ  
(โรงเรยีนโยธนินุกูล) เป็นเงนิ 50,000  บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ 10,000  บำท 

      วสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุงำนบำ้นงำนครวั เช่น ไม้
กวำด แปรง ผงซกัฟอก ถว้ย ชำม ชอ้น น ้ำยำขดัพืน้ น ้ำยำดบักลิน่ ผำ้
ปโูต๊ะ ถำดอำหำรกลำงวนั น ้ำยำลำ้งจำน น ้ำยำฆำ่เชือ้ น ้ำยำเชด็
กระจก ตูพ้ลำสตกิ ชัน้วำงของ หมอ้  เตำ แกว้น ้ำ ชุดกำแฟ ถุงขยะ ไม้
ถูพืน้ สบู่ ยำสฟัีน เขง่ และอื่น ๆ 
(โรงเรยีนโยธนินุกูล) เป็นเงนิ 50,000  บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ 20,000  บำท   

      

      ค่ำอำหำรเสรมิ (นม) จ ำนวน 2,048,418 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำอำหำรเสรมิ (นม) ส ำหรบันกัเรยีน 
- โรงเรยีนโยธนินุกูล  จ ำนวน 849 คน เป็นเงนิ 1,626,854  บำท 
- โรงเรยีนทหำรอำกำศบ ำรุง จ ำนวน 140 คน  เป็นเงนิ 268,268  บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จ ำนวน 80 คน  เป็น
เงนิ 153,296  บำท 
(ตำมหนังสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 4110  ลง
วนัที ่14 กรกฎำคม 2563 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรบัเงนิอุดหนุนทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)  

      

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำซือ้ยำงนอก ยำงใน อะไหล่ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ยำนพำหนะขนส่ง ฯลฯ 
      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้น ้ำมนัเชือ้ เพลงิและหล่อลื่น เช่น น ำมนั
ดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ แก๊สโซฮอล น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำร
บ ีน ้ำมนัหล่อลื่นต่ำงๆ แก๊สเชือ้เพลงิ ฯลฯ 

      

      วสัดุวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ จ ำนวน 60,000 บำท 



      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เคมภีณัฑ ์ถุงมอื  ยำสำมญัประจ ำ
บำ้น เวชภณัฑ ์ แอลกอฮอล ์น ้ำยำต่ำงๆ ส ำล ี  ผำ้พนัแผล เจลล ์ และ
อื่นๆ   
(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  เป็นเงนิ 50,000.- บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ  10,000  บำท 

      

      วสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุกำรเกษตร เป็นค่ำจอบ เสยีม บวัรดน ้ำ กรรไกรตดั
กิง่ไม ้มดีตอนกิง่ ชอ้นปลกู ถงัน ้ำ สำยยำง สปรงิเกอร ์พนัธุไ์ม ้ปุ๋ ย ดนิ
ปลกู กระถำงและอื่น ๆ  
(โรงเรยีนโยธนินุกูล) เป็นเงนิ 50,000.- บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ 10,000  บำท 

      

      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำแผ่นบนัทกึขอ้มลู ตลบัผงหมกึ หมกึ แผ่นกรอง
แสง เมำ้ส ์คยีบ์อรด์ แบตเตอรี ่ฯลฯ 
(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  จ ำนวน 60,000  บำท (ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ 20,000  บำท 

      

      วสัดุกำรศกึษำ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุ
กำรศกึษำ กระดำษ โปสเตอร ์ดนิสอ ปำกกำ หนงัสอืใหม่ ค่ำหนงัสอื
เรยีนคู่มอืครู แผนกำรสอน หรอืแนวกำรจดัประสบกำรณ์ใหม่ ค่ำจดัซือ้
สื่อกำรเรยีนกำรสอน สมดุรำยงำนประจ ำตวั แบบ ปพ. ต่ำงๆ ค่ำวสัดุ
ประจ ำหอ้งเดก็เลก็ บนัทกึสุขภำพเดก็และอื่น ๆ  
(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  จ ำนวน 50,000  บำท  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม) เป็นเงนิ 20,000  บำท 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,820,000 บาท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำกระแสไฟฟ้ำ 

(โรงเรยีนโยธนินุกูลและศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็)  จ ำนวน 1,500,000   บำท 
      

      ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล จ ำนวน 120,000 บำท 

          -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำน ้ำประปำ       



(โรงเรยีนโยธนินุกูลและศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็)  จ ำนวน 120,000  บำท 
      ค่ำบรกิำรโทรศพัท ์ จ ำนวน 15,000 บำท 

      
    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชบ้รกิำรโทรศพัท์  

(โรงเรยีนโยธนินุกูล และศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็) 
      

      ค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 185,000 บำท 

      
    -เพื่อเป็นค่ำใชจ้ำ่ยระบบอนิเทอรเ์น็ต 

(โรงเรยีนโยธนินุกูล และศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็) 
      

    งบลงทุน รวม 4,355,860 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 369,700 บาท 

      ครภุณัฑส์ ำนกังำน       

        ค่ำเกำ้อีพ้ลำสตกิ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเก้ำอีพ้ลำสตกิแบบมพีนกั
พงิ จ ำนวน 20 ตวั ๆ 250 บำท ส ำหรบันกัเรยีน ผูป้กครอง และผูต้ดิต่อ
รำชกำร  (ตัง้ตำมรำคำทอ้งถิน่เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน)(ศูนย์
พฒันำเดก็เลก็ฯ) 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 หน้ำ 47 (ล ำดบัที ่9) 

      

        ค่ำโต๊ะหน้ำขำว จ ำนวน 66,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำโต๊ะหน้ำ
ขำว ขนำด 60 X 180 X 75 ซม. จ ำนวน 30 ตวั ๆ ละ 2,200 บำท   (ตัง้
ตำมรำคำทอ้งถิน่เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน)  (โรงเรยีนโยธนินุกูล)   
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพ่มิเตมิเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1หน้ำ 49 (ล ำดบัที ่5 ) 

      

        ค่ำพดัลมตดิผนงั จ ำนวน 35,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้พดัลมตดิผนงั ขนำดใบพดัเสน้ผ่ำศูนยก์ลำงกวำ้ง
ไมน้่อยกว่ำ 18 นิ้ว จ ำนวน 14 ชุด รำคำชุดละ 2,500 บำท   
(ตัง้ตำมรำคำทอ้งถิน่เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรใชง้ำน)  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ฯ)จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1หน้ำ 47 (ล ำดบัที ่12) 

      



      ครภุณัฑก์ำรเกษตร       

        ค่ำเครือ่งปัม้น ้ำอตัโนมตั ิขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 วตัต ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ ปัม๊น ้ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 300 วตัต ์จ ำนวน 1 เครือ่ง  
เป็นเงนิ  10,000 บำท ตัง้ตำมรำคำทอ้งถิน่เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรใช้
งำน(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1หน้ำ 49 ( ล ำดบัที ่7) 

      

      ครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิยุ       

        ค่ำโทรทศัน์ แอล อดี ี(LED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 140,000 บำท 

      

    1)โทรทศัน์แอล อดี(ีLED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 126,500  บำท 
-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้โทรทศัน์แอล อดีี
(LED TV) แบบ Smart TV  ขนำดไมน้่อยกว่ำ 55 นิ้ว  
จ ำนวน 5 เครือ่งๆละ 25,300  บำท  ตัง้ตำมรำคำมำตรฐำนครภุณัฑ์
ส ำนกังบประมำณ  
(โรงเรยีนโยธนินุกูล)  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1หน้ำ 49 (ล ำดบัที ่6) 
 
2)โทรทศัน์ แอล อดี(ีLED TV) แบบ Smart TV จ ำนวน 13,500  บำท 
- เพื่อจดัซือ้โทรทศัน์สมำรท์ทวี ีLED ขนำดไมน้่อยกว่ำ 40 นิ้ว  
จ ำนวน 1 เครือ่งๆละ 13,500.- บำท  ตัง้ตำมรำคำมำตรฐำนครภุณัฑ์
ส ำนกังบประมำณ  
(ศูนยพ์ฒันำเดก็เลก็ฯ) จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 
หน้ำ 48( ล ำดบัที ่15) 

      

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One จ ำนวน 80,400 บำท 

      

    เครือ่งคอมพวิเตอร ์All In One  จ ำนวน 80,400 บำท 
- เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ALL In One ส ำหรบังำน
ประมวลผล ตำมมำตรฐำนและรำคำกลำงกระทรวง ICT 

      



จ ำนวน 3 เครือ่งๆละ รำคำ 23,000 บำท   ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลกัษณะพืน้ฐำนคอมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 (โรงเรยีนโยธนินุกูล) 
-เพื่อจำ่ยเป็นค่ำส ำหรบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งคอมพวิเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภทตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ี
ลขิสทิธิถ์ูกตอ้งตำมกฎหมำยจ ำนวน 3 ชุดๆละ 3,800 บำท  ตัง้ตำม
เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนคอมพวิเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร (โรงเรยีนโยธนินุกูล)จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1
หน้ำ 49 (ล ำดบัที ่2) 
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        ค่ำเครือ่งพมิพเ์ลเซอร ์ จ ำนวน 23,700 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งพมิพเ์อกสำรชนิดเลเซอร์ ขำว
ด ำ network แบบที ่1 จ ำนวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 7,900 บำท ตัง้ตำม
เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนคอมพวิเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร (โรงเรยีนโยธนินุกูล)จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1
หน้ำ 49  
(ล ำดบัที ่4) 

      

        ค่ำเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 9,600 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเครือ่งส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 เครือ่ง ๆ ละ 3,200 บำทตัง้ตำม
เกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพืน้ฐำนคอมพวิเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร (โรงเรยีนโยธนินุกูล)จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1
หน้ำ 49 (ล ำดบัที ่3) 

      

      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 3,986,160 บาท 

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและปรบัปรงุทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง       

 



        ค่ำปรบัปรงุซ่อมแซมอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ จ ำนวน 832,780 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุอำคำร/ซ่อมแซมอำคำรเรยีนและอำคำร
ประกอบ อำคำรอเนกประสงค ์ซ่อมแซมเสำอำคำร
อเนกประสงค ์ซ่อมแซมเวท ีงำนไฟ LED ฯลฯ  ตำมแบบเทศบำล
ต ำบลหนองไผ่ลอ้ม (ตำมหนงัสอืกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ทีสุ่ด  ที ่มท 0816.2/ว4410 ลงวนัที ่ 14 กรกฏำคม พ.ศ. 2563  เรือ่ง
ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรบัเงนิอุดหนุน
ทัว่ไปดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำหรบัโรงเรยีนโยธนินุกูล 150,000.-บำท  ) 
 จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 21 (ล ำดบัที ่22) 

      

        โครงกำรปรบัปรงุถนนภำยในโรงเรยีน จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุถนนภำยในโรงเรยีนโยธนินุกูลพรอ้มระบบระบำย
น ้ำ รำงระบำยน ้ำรปูตวัยลูกึเฉลีย่ 0.30-0.40ม. ควำมกวำ้งไม่น้อย
กว่ำ 0.30 เมตร ถนนคสล. ควำมกวำ้งเฉลีย่ 3.00-
4.00 เมตร หนำ 0.10 ม. ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม พรอ้ม
ป้ำยโครงกำร จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ี
และอยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 20 (ล ำดบัที ่12) 

      

        โครงกำรปรบัปรงุพืน้อำคำรโดม จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุพืน้อำคำรโดมโรงเรยีนโยธนินุกูล งำนขดัผวิพืน้
ปรบัระดบัสนำมท ำควำมสะอำด งำนเรซนิทฮ์ำรท์พรอ้มตเีสน้
สนำม พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 20 (ล ำดบัที ่15) 

      

        โครงกำรสรำ้ง Cover Way จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้ง Cover Way ทำงเทำ้พรอ้มหลงัคำคลุม  โรงเรยีน
โยธนินุกูล งำนปรบัพืน้ที ่งำนรือ้ถอนตน้ไม ้งำนยกฝำท่อบ่อพกั  พืน้ค
สล กวำ้งเฉลีย่ไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร  คอนกรตีผสมเสรจ็ 240 กก./

      



ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม. ตะแกรง
เหลก็ wire mesh 4.00 mm.@0.20x0.20 m.  งำน Cover Way พรอ้ม
ฐำนรำก พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ี
และอยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 27  
(ล ำดบัที ่56) 

        เงนิชดเชยสญัญำแบบปรบัรำคำได ้(ค่ำk) จ ำนวน 153,380 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเงนิชดเชยสญัญำแบบปรบัรำคำได้ (ค่ำK) ตัง้ตำม
หนงัสอืด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ)0405.2/ว.110 ลง
วนัที ่5 มนีำคม 2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทำงปฎบิตัใินกำรก ำหนด
เงือ่นไขและหลกัเกณฑส์ญัญำแบบปรบัรำคำได้ (ค่ำK)ไวใ้นสญัญำ
ก่อสรำ้ง 
1)ค่ำปรบัปรงุซ่อมแซมอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ 
2)โครงกำรปรบัปรงุถนนภำยในโรงเรยีน  
3)โครงกำรปรบัปรงุพืน้อำคำรโดม 
4)โครงกำรสรำ้ง Cover Way  

      

    งบเงินอดุหนุน รวม 560,000 บาท 

      เงินอดุหนุน รวม 560,000 บาท 

      เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร       

        ค่ำอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 560,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิอุดหนุนส ำหรบัอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่นักเรยีนโรงเรยีน
ทหำรอำกำศบ ำรงุ (สพฐ)  จ ำนวน 140 คน   เป็น
เงนิ 560,000 บำท    

      

แผนงานสาธารณสขุ 

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสขุ รวม 11,933,160 บาท 

    งบบคุลากร รวม 6,307,260 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,307,260 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 2,520,660 บำท 



      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำนเทศบำล  จ ำนวน  6  อตัรำ  เป็น

จ ำนวนเงนิ 2,520,660.- บำท  พรอ้มเงนิปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี   
      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 188,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืนผูอ้ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุขและสิง่แวดลอ้ม (นกับรหิำรงำนสำธำรณสุข)  เดอืน
ละ  5,600.- บำท , หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรงำนทัว่ไป (นกับรหิำรงำน
ทัว่ไป ระดบัต้น) เดอืนละ  1,500.- บำท , หวัหน้ำฝ่ำยบรกิำร
สำธำรณสุข (นกับรหิำรงำนสำธำรณสุข ระดบัต้น) เดอืนละ 1,500.-
 บำท และหวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรงำนสำธำรณสุข (นกับรหิำรงำน
สำธำรณสุข ระดบัต้น) เดอืนละ 1,500.- บำท จ ำนวน 12  เดอืน  เป็น
เงนิจ ำนวน  121,200.- บำท 
-  เพื่อจำ่ยเป็นเงนินอกเหนือจำกเงนิเดอืนนกับรหิำรงำน
สำธำรณสุข  เดอืนละ  5,600.- บำท  จ ำนวน  12  เดอืน  เป็นเงนิ
จ ำนวน  67,200.- บำท 

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 3,269,200 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งทัว่ไป จ ำนวน 26 คน พนกังำน
จำ้งตำมภำรกจิ จ ำนวน 3  คน    พรอ้มเงนิปรบัปรงุค่ำจำ้งและ
ค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี 

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 329,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว  ส ำหรบัพนักงำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน  26 คน พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ  จ ำนวน 3  คน   เป็น
เงนิจ ำนวน 329,000.- บำท   

      

    งบด าเนินงาน รวม 5,038,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 558,000 บาท 

      
ค่ำตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 144,000 บำท 

      

    -  เพื่อเป็นค่ำตอบแทนอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่ในกำรดแูลผูส้งูอำยทุี่
มภีำวะพึง่พงิในระยะยำวทีบ่ำ้นและชุมชน ดำ้นอนำมยัพืน้ฐำน กำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพและกำยภำพบ ำบดั              ตำมประเภทและ

      



กจิกรรมบรกิำร ทีก่ระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด ตลอดจนแนะน ำกำร
ดแูลและช่วยเหลอืผูส้งูอำยุ ทีไ่มไ่ดเ้ป็นกำรรกัษำพยำบำล (เป็นไปตำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำดว้ยอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2562 และหนงัสอืสัง่กำร
กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0819.2/ว6290  ลง
วนัที ่18  ตุลำคม 2562 เรือ่ง กำรก ำหนดหลกัสตูรทีเ่กี่ยวกบักำรดแูล
ผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะพึง่พงิ ในระยะยำว และ
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข อตัรำค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของอำสำสมคัรบรบิำลทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่) 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งนอกเวลำ ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ เงนิตอบ
แทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรแก่พนกังำนเทศบำลและ
ลกูจำ้ง ซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำวนอกเวลำรำชกำรหรอื
วนัหยดุรำชกำร   

      

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 204,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น  ของพนกังำนเทศบำลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำม
ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่  จ ำนวน 12 เดอืนๆละ 17,000.- บำท 

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิสวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำของบุตรพนกังำน

เทศบำล ลกูจำ้งประจ ำ ตำมสทิธทิีไ่ดร้บั 
      

      ค่าใช้สอย รวม 2,720,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 1,300,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร   ดงันี้ 
-  จำ้งเหมำบรกิำรในกำรท ำควำมสะอำด เกบ็ขนขยะ พ่นสำรเคมี
ควบคุมโรค บนัทกึขอ้มลูเป็นตน้  เป็นเงนิ 690,000.- บำท   
-  ค่ำจำ้งเหมำท ำสื่อโฆษณำและเผยแพร่  ประชำสมัพนัธด์ำ้น
สำธำรณสุขและสิง่แวดลอ้มและอื่นๆ เป็นเงนิ 30,000 .- บำท  
-  ค่ำจำ้งเหมำก ำจดัมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยตดิเชือ้ เป็น

      



เงนิ 530,000.- บำท  
- ค่ำจำ้งเหมำท ำหมนัสุนขั แมว และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม เป็น
เงนิ 40,000.-บำท  
-  ค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำนส ำรวจและขึน้ทะเบยีนจ ำนวนสุนัข
และแมวในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยท ำกำรส ำรวจปี
ละ 2 ครัง้  ตำมจ ำนวนสุนขัและแมว ตวัละ 3 บำท/ครัง้ ของกำรส ำรวจ
และขึน้ทะเบยีน(ปีละ 6 บำท) ซึง่เป็นเงนิอุดหนุนส ำหรบัส ำรวจขอ้มลู
จ ำนวนสตัวแ์ละขึน้ทะเบยีนสตัวต์ำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจำกโรคพษิสุนขับำ้ ตำมพระปณธิำนศำสตรำจำรย ์ดร.
สมเดจ็พระเจำ้น้องนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำช
กุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิรำชนำร ี
เป็นเงนิ 10,000.- บำท  
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รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้
ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 220,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของพนกังำนเทศบำล/
ลกูจำ้งประจ ำ พนกังำนจำ้ง ของเทศบำล  และ
บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ดนิทำงไป
รำชกำรในกจิกำรของเทศบำล  เป็น
ค่ำลงทะเบยีนฝึกอบรม ค่ำเอกสำรเกีย่วกบักำร
ฝึกอบรม  ค่ำพำหนะ ค่ำทีพ่กั ค่ำเบีย้เลีย้ง
เดนิทำง และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  

      

        โครงกำรควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุ  อุปกรณ์  ค่ำสมนำคุณ
วทิยำกร  ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่ม  ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร  ค่ำจำ้ง
เหมำถ่ำยเอกสำร  ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่

      

 



เกีย่วขอ้งตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำร ฯลฯ  จำกแผนพฒันำหำ้
ปี (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมให้
มคีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข  หน้ำ 102 (ล ำดบัที ่6) 

        โครงกำรควบคุมป้องกนัโรคเอดส ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
วทิยำกร ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำง เครือ่งดื่ม ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่ม
โครงกำร ส ำหรบักำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร ค่ำจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร ค่ำจำ้งเหมำ
รถยนตเ์พื่อศกึษำดงูำน ตลอดจนค่ำใชจ้่ำย
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมควำมจ ำเป็นในกำร
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรโดยถวัจำ่ยจำก
แผนพฒันำหำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565)  ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข  หน้ำ 101 (ล ำดบัที ่5) 

      

        โครงกำรจดักำรขยะมลูฝอย จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรใหค้วำมรู้  และ
กำรจดัประชุมเพื่อจดัท ำ กำรรณรงค์
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำง และ
เครือ่งดื่ม  ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มรณรงคแ์ละ
ผูเ้ขำ้รว่ม ค่ำตอบแทนวทิยำกร ค่ำวสัดุอุปกรณ์
ในกำรจดัประชุมและรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์  ค่ำ
สถำนทีจ่ดัอบรม  จดัประชุม  ค่ำจดัท ำเอกสำร
เผยแพรค่วำมรู ้และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมควำม
จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร โดยถัว่
จำ่ยจำกแผนพฒันำหำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรอ์นุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิควำมสุขอยำ่ง

      



ยัง่ยนื  หน้ำ 115 (ล ำดบัที ่3) 
        โครงกำรจดักำรคุณภำพน ้ำอุปโภคบรโิภค จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุอุปกรณ์ในกำรเกบ็และ
ตรวจวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำอุปโภคบรโิภคค่ำจำ้ง
เกบ็และตรวจวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำทำง
หอ้งปฏบิตักิำร   ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรใหค้วำมรู้
ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมควำม
จ ำเป็นโดยถวัจำ่ยจำกแผนพฒันำหำ้
ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคม
ใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข   หน้ำ 115 (ล ำดบัที ่1) 

      

        โครงกำรจดักำรน ้ำเสยี จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -   เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรใหค้วำมรูแ้ละ
กำร
รณรงค ์ ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครือ่งดื่ม  ค่ำสมนำคุณวทิยำกร  ค่ำ
วสัดุอุปกรณ์ในกำรจดัอบรมและกำรรณรงค์
ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำสถำนทีจ่ดัอบรม  ค่ำจดัท ำ
เอกสำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ ์ ตลอดจน
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตำมควำม
จ ำเป็น จำกแผนพฒันำหำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 115 (ล ำดบัที ่2) 

      

        โครงกำรจดักำรสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรใหค้วำมรูแ้ละ
กำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครือ่งดื่ม ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ส ำหรบั
ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร ค่ำวสัดุอุปกรณ์ ส ำหรบั
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ค่ำจำ้งเหมำถ่ำย
เอกสำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ ์ ค่ำใชจ้ำ่ยใน

      



กำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์ค่ำจดัสถำนทีใ่นกำร
อบรมตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งตำม
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
จดักำรสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิโดยถวั
จำ่ยจำกแผนพฒันำหำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565)  ยทุธศำสตรด์ำ้นอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิง่แวดลอ้ม หน้ำ 115 (ล ำดบัที ่4) 

        

โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคพษิสุนขับำ้ตำม
โครงกำรสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพษิ
สุนขับำ้ ตำมพระปณธิำนศำสตรำจำรย ์ดร.สมเดจ็
พระเจำ้น้องนำงเธอ เจำ้ฟ้ำจฬุำภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขตัตยิ
รำชนำร ีประจ ำปี 2564 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
วทิยำกร ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำง เครือ่งดื่ม ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร ค่ำจำ้ง
เหมำถ่ำยเอกสำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรกกัสตัวแ์ละ
จดั 
สวสัดภิำพสตัว ์ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรโดยถวัจ่ำยจำกแผนพฒันำหำ้
ปี  (พ.ศ. 2561-2565)   
ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละ
อยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข   หน้ำ 102 (ล ำดบั
ที ่7) 

      

        โครงกำรอำหำรปลอดภยั จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยจดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนวทิยำกรในกำรใหค้วำมรูผู้้
ประกอบกจิกำรและผูส้มัผสัอำหำร,เครอืขำ่ย
อำสำสมคัรอำหำรปลอดภยั ทีเ่ขำ้รว่ม

      



โครงกำร ตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ตำมควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร จำกแผนพฒันำหำ้ปี (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติ
ทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 101 (ล ำดบัที ่2) 

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 700,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุรกัษำหรอืซ่อมแซม
ครภุณัฑต่์ำงๆ  เช่น  ซ่อมแซมรถยนต์  บรรทุก
ขยะ/รถดดูสิง่โสโครกและฉีดลำ้งท่อระบำย
น ้ำ  โต๊ะ  ตลอดจนครภุณัฑส์ ำนกังำนอื่นๆ  

      

      ค่าวสัด ุ รวม 1,760,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ เครือ่ง
เขยีน แบบ
พมิพ ์ เช่น  กระดำษ  หมกึ  ปำกกำ ดนิสอ  ไม้
บรรทดั  ยำงลบ ฯลฯ  และค่ำใชจ้่ำยในกำร
จดัท ำคู่มอื หนงัสอื ระเบยีบ  กฎหมำย สื่อ
สิง่พมิพ ์ ฯลฯ 

      

      วสัดุงำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน 250,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ใน
กำรท ำควำมสะอำด  เช่น  ไมก้วำด  ถุงใส่
ขยะ  ถงัขยะ  เขง่  แปรง  น ้ำยำลำ้งท ำควำม
สะอำดหอ้งสุขภณัฑ ์ฯลฯ  

      

      วสัดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 5,000 บำท 

          -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุก่อสรำ้ง  ฯลฯ        

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 350,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเบกิค่ำจดัซือ้อะไหล่
รถยนต์  เช่น  แบตเตอรี ่ ยำงนอก  ยำงใน  หวั
เทยีน  น ้ำมนัเบรก  ตลอดจนเครือ่งมอืขนำด

      



เลก็ ฯลฯ  เพื่อใชใ้นกจิกำรของเทศบำล   
      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 700,000 บำท 

      

    -  ส ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และหล่อลื่น  เช่นน ้ำมนัดเีซล  น ้ำมนั
เบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำร
บ ี น ้ำมนัหล่อลื่นอื่นๆ  เพื่อใชก้บั
รถยนต์ รถจกัรยำนยนตฯ์ลฯ  ตัง้ตำมหนงัสอื
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว.3523 ลง
วนัที ่20 มถุินำยน 2559 เรื่อง หลกัเกณฑอ์ตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะค่ำใชส้อยวสัดุ และ
ค่ำสำธำรณูปโภค  

      

      วสัดุวทิยำศำสตรห์รอืกำรแพทย ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  ส ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำจดัซือ้เวชภณัฑ ์ วสัดุทำง
กำรแพทย ์ เคมภีณัฑ ์ วคัซนี น ้ำยำต่ำงๆ อนิ
ฟำเรดเทอรโ์มมเิตอร ์ ปรอท  และวสัดุ
อื่นๆ      

      

      วสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ
กำรเกษตร เช่น กรรไกรตดักิง่ไม ้จอบ เสยีม
ฯลฯ 

      

      วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้  จดัหำ  จดัท ำ  จำ้ง
เหมำ   เช่น  แผ่นป้ำย  แผงปิด
ประกำศ พู่กนั  ส ี โฟม  ประชำสมัพนัธง์ำน
ต่ำงๆ  ของเทศบำล 

      

      วสัดุเครือ่งแต่งกำย จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้รองเทำ้ยำงหุม้สน้  สงู
ใตเ้ขำ่  ถุงมอืหนงัชนิดยำว  ผำ้ปิดจมกูให้
พนกังำน  คนงำน  และเสือ้กัก๊ และอื่นๆ ที่

      



จ ำเป็น  ส ำหรบัคนงำนปัดกวำดและเกบ็ขนขยะ
มลูฝอย  

      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ
คอมพวิเตอร ์ โปรแกรมคอมพวิเตอรอุ์ปกรณ์
เพิม่เตมิแผ่นกรองแสง แผ่นบนัทกึ
ขอ้มลู  หวัพมิพ ์ หมกึพมิพค์อมพวิเตอรแ์ละ
อื่นๆ  ทีจ่ ำเป็น    

      

      วสัดุอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ขอ้ต่อท่อดดู ส ำหรบัรถ
ดดูสิง่โสโครกพรอ้มฉีดลำ้งท่อระบำยน ้ำ เพื่อใช้
ลำ้งถนนและอะไหล่เครือ่งพ่นยงุและอื่นๆ  

      

    งบลงทุน รวม 7,900 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 7,900 บาท 

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งพมิพช์นิดเลเซอร ์ จ ำนวน 7,900 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องพมิพช์นิด
เลเซอร/์ชนิด LED  จ ำนวน  1  เครือ่งๆ
ละ 7,900.- บำท ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  จำกแผนพฒันำหำ้
ปี (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรก์ำรบรหิำร
รำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่
ด ีหน้ำ 134  
(ล ำดบัที ่2) 
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    งบเงินอดุหนุน รวม 580,000 บาท 
 



      เงินอดุหนุน รวม 580,000 บาท 

      เงนิอุดหนุนกจิกำรทีเ่ป็นสำธำรณประโยชน์       

        
อุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้น
สำธำรณสุข 

จ ำนวน 580,000 บำท 

      

    -  อุดหนุนส ำหรบักำรด ำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำรดิำ้น
สำธำรณสุขทัง้ 29 ชุมชน ตัง้ตำมหนงัสอื
สัง่กำรจงัหวดันครรำชสมีำด่วน
ทีสุ่ด  ที ่นม 0023.3/ว8703 ลง
วนัที ่28 พฤศจกิำยน 2560 

      

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 374,160 บาท 

    งบบคุลากร รวม 374,160 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 374,160 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 356,160 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำน
เทศบำล  จ ำนวน 1 อตัรำ พรอ้มเงนิ
ปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี  

      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 18,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำย
เดอืนนกับรหิำรงำนสวสัดกิำร
สงัคม จ ำนวน  12  เดอืน เป็นเงนิ
จ ำนวน  18,000.- บำท    

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน รวม 3,958,900 บาท 

    งบบคุลากร รวม 2,378,600 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,378,600 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 1,566,500 บำท 



      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำน
เทศบำล  จ ำนวน  4  อตัรำ พรอ้มเงนิ
ปรบัปรงุเงนิเดอืนประจ ำปี   

      

      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 170,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งรำยเดอืนผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง
(นกับรหิำรงำนช่ำง)   เป็นเงนิ
จ ำนวน  103,200.- บำท 
-  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนเงนิ
นอกเหนือจำกเงนิเดอืนผูอ้ ำนวยกำรกอง
ช่ำง (ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง)  เป็นเงนิ
จ ำนวน  67,200.- บำท 

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 569,700 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน  1  อตัรำ พนกังำนจำ้ง
ทัว่ไป จ ำนวน 4 อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรงุ
ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี 

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 72,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำครองชพีส ำหรบั
พนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน 1 อตัรำ  และพนกังำน
จำ้งทัว่ไป จ ำนวน 4 อตัรำ  

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,526,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งนอก
เวลำ  ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ  เงนิ
ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร
แก่พนกังำนเทศบำลและลกูจำ้ง ซึง่ท ำกำร
ปฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำวนอกเวลำรำชกำร

      



หรอืวนัหยดุรำชกำร  ฯลฯ 
      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 36,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น ของพนกังำน
เทศบำลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถิน่ และลกูจำ้งประจ ำ
ตำมสทิธทิีไ่ดร้บัตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเงนิ
สวสัดกิำรเกีย่วกบักำรศกึษำบุตรพนกังำน
ส่วนทอ้งถิน่ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    - ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
ต่ำงๆ   เช่น  ทีเ่ป็นกจิกำรในอ ำนำจ
หน้ำทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    เพื่อจำ่ยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร    ดงันี้ 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร เยบ็เล่มหนงัสอื   เขำ้ปก
หนงัสอืและเอกสำรต่ำงๆ ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่   ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยใน
กำรโฆษณำ  และเผยแพรข่่ำวสำรทำง
วทิยกุระจำยเสยีง  โทรศพัท ์ หรอื
สิง่พมิพต่์ำงๆ 
- ค่ำเช่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
- ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ   

      



- ค่ำจำ้งเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
ต่ำงๆ    
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรอื่นๆ 
- ค่ำจำ้งเหมำบรกิำรส ำหรบัจำ่ยเป็น
ค่ำจำ้งเหมำแรงงำนท ำสิง่ของ
ต่ำงๆ  เท่ำทีจ่ ำเป็นรวมถงึจำ้งเหมำจดัท ำ
สื่อพมิพต่์ำงๆ ของเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม   

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่
เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรใน
รำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรฝึกอบรมสมัมนำ และทศันศกึษำดู
งำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศของ
พนกังำนเทศบำล/ลกูจำ้งประจ ำพนกังำน
จำ้งของเทศบำล เป็นค่ำลงทะเบยีน
ฝึกอบรม ค่ำเอกสำรประกอบกำร
ฝึกอบรม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำทีพ่กั ค่ำเบีย้
เลีย้งกำรเดนิทำง ค่ำรบัรอง ค่ำอำหำร ค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร ค่ำของขวญัของที่
ระลกึ ค่ำวสัดุและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ฯลฯ  

      

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบ ำรงุรกัษำ
หรอืซ่อมแซมครภุณัฑ ์ เช่น  ซ่อมแซม
รถยนตส์่วนกลำง รถจกัรยำนยนต์ ซึง่ใช้
ในกำรปฏบิตังิำนรำชกำรของกอง
ช่ำง เครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งปริน้
เตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี  เครือ่งอดั
ส ำเนำ เครือ่งตดัหญำ้ เครือ่งปัม้น ้ำ โต๊ะ
ท ำงำน เกำ้อี ้วทิยมุอื

      



ถอื  เครือ่งปรบัอำกำศ เตน็ท ์และ
อื่นๆ  ฯลฯ 

      ค่าวสัด ุ รวม 910,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์  เครือ่งเขยีน  แบบ
พมิพ ์ เช่น  กระดำษ  ปำกกำ  ดนิสอ  ไม้
บรรทดั  ยำงลบ  เครือ่งคดิเลข  แบบ
พมิพต่์ำงๆ  ฯลฯ  และค่ำใชจ้ำ่ยในกำร
จดัท ำ
คู่มอื  หนงัสอื  ระเบยีบ  กฎหมำย  ฯลฯ 
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      วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำหลอดไฟ  เขม็ขดัรดั
สำยไฟ ปลัก๊ไฟ สำยไฟ สำยอำกำศ  ฟิวส ์เขม็
ขดัเซฟตี้ ถุงมอืปฏบิตังิำนไฟฟ้ำแรงสงู ชุด
เครือ่งมอืปฏบิตังิำนไฟฟ้ำ หวัแรง้แบบบบี ที่
ดดูตะกัว่ น ้ำยำประสำน ถุงมอืยำงงำนไฟฟ้ำ
แรงต ่ำ ถุงมอืหนงัสวมทบังำนไฟฟ้ำแรง
ต ่ำ  เขม็ขดัปีนเสำ (safety Belt)  มเีบำะรอง
หลงัรอบเอว ไมน้่อยกว่ำ 34 นิ้ว  ค่ำวสัดุ
อื่นๆ ฯลฯ ส ำหรบัเปลีย่นซ่อมแซมโคมไฟ
สำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม 

      

      วสัดุก่อสรำ้ง จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุก่อสรำ้ง
ต่ำงๆ เพื่อซ่อมแซมทรพัยส์นิของ
เทศบำล  เช่น  โต๊ะ  เกำ้อี ้ น ้ำมนัทำไม ้ ทนิ
เนอร ์ อฐิ  หนิ  ปนู  ทรำย  ฯลฯ   

      

      วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

 



      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง  เช่น แบตเตอรี ่ยำงนอกยำงใน น ้ำมนั
เบรก หวัเทยีน อะไหล่รถยนต ์ตลอดจน
เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นกำรบ ำรงุรกัษำหรอื
ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ๆ   และอื่นๆ  แทนที่
ช ำรดุ 

      

      วสัดุเชือ้เพลงิและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และหล่อลื่น เช่น น ้ำมนัดเีซลน ้ำมนั
เบนซนิ น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำร
บ ีน ้ำมนัก๊ำด น ้ำมนัหล่อลื่นอื่นๆเพื่อใชก้บั
รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ ของเทศบำลฯ และ
อื่นๆ ฯลฯ ตัง้ตำมหนงัสอืด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว.3523 ลง
วนัที ่20 มถุินำยน 2559 เรื่องหลกัเกณฑอ์ตัรำ
ค่ำใชจ้่ำยประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลกัษณะ ค่ำใชส้อย
วสัดุ  และค่ำสำธำรณูปโภค 

      

      วสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ
กำรเกษตร เช่น ปุ๋ ยตน้ไม ้ยำปรำบ
ศตัรพูชื  กระถำง  ตน้ไม ้ มดีดำย
หญำ้  กรรไกรตดัแต่งกิง่  ฯลฯ 

      

      วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ จดัหำ จดัท ำ จำ้ง
เหมำ เช่น แผ่นป้ำย แผงปิด
ประกำศ พู่กนั ส ีโฟม ผำ้เขยีน
ป้ำย ฟิลม์  ค่ำจำ้งลำ้งรปู อดัรปูถ่ำย กระดำษ
โปสเตอร ์ตลอดถงึจำ้งเหมำจดัท ำแผ่นป้ำย
ประชำสมัพนัธง์ำนต่ำงๆของเทศบำล ฯลฯ 

      

      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 100,000 บำท 



      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุ
คอมพวิเตอร ์ เช่น  แผ่นดสิกบ์นัทกึขอ้มลู
หมกึพมิพ ์ หมกึเตมิ  แฮนดีไ้ดรฟ์ หวัพมิพ์
หรอืแถบพมิพ ์ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์
แบบเลเซอร ์ กระดำษ     
 ต่อเนื่อง  ฯลฯ 

      

      วสัดุอื่น จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอื่นๆ ทีไ่มส่ำมำรถ
น ำเขำ้ประเภทวสัดุลกัษณะอื่นๆ
ได ้ เช่น ตรำ  ภปร.  ตรำสญัลกัษณ์
ต่ำงๆ  ฯลฯ 

      

    งบลงทุน รวม 54,300 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 54,300 บาท 

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งพมิพแ์แบบฉีดหมกึ(Inkjet Printer) จ ำนวน 6,300 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้ค่ำเครือ่งพมิพแ์บบฉีด
หมกึ ส ำหรบักระดำษ A3  จ ำนวน  1 เครือ่ง 
เครือ่งๆละ 6,300.- บำท  ตำมมำตรฐำนและ
รำคำกลำงกระทรวง ICT 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตรบ์รหิำรจดักำรบำ้นเมอืงทีด่ ี 
หน้ำ 41 (ล ำดบัท ี1) 

      

        ค่ำเครือ่งส ำรองไฟ จ ำนวน 6,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA  จ ำนวน 2 เครือ่งๆ
ละ 3,200.- บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 6,400.-
 บำท ขนำด 800 VA ตำมมำตรฐำนและรำคำ
กลำงกระทรวง ICT 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)

      



เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
รบรหิำรรำชกำรตำมหลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืง
ทีด่ ีหน้ำ 41 (ล ำดบัที ่3) 

        ค่ำจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 41,600 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอร ์ จ ำนวน  2  เครือ่งๆละ 17,000.-
 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ   34,000.- บำท จอ
แสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว ตำม
มำตรฐำนและรำคำกลำงกระทรวง ICT 
-  ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ แบบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท
ตดิตัง้มำจำกโรงงำน  (OEM)  ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยจ ำนวน  2  ชุดๆ
ละ  3,800.-  บำท  เป็นเงนิจ ำนวน  7,600.-
  บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรฉบบัเดอืน มนีำคม 2562   จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)
เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ครัง้
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรบรหิำรรำชกำรตำม
หลกักำรบรหิำรบำ้นเมอืงทีด่ ี 
หน้ำ 41 (ล ำดบัที ่2)  

      

  งานไฟฟ้าถนน รวม 1,690,380 บาท 

    งบบคุลากร รวม 1,566,380 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,566,380 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 524,760 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนักงำน
เทศบำล  จ ำนวน  2  อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรุง
เงนิเดอืนประจ ำปี               

      



      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 995,220 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ จ ำนวน  6  อตัรำ พรอ้มเงนิปรบัปรุง
ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี    

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 46,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำครองชพีส ำหรบั
พนกังำนจำ้งตำมภำรกจิ จ ำนวน 5 อตัรำ เป็น
เงนิจ ำนวน  46,400.- บำท      

      

    งบด าเนินงาน รวม 124,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 124,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งนอกเวลำ  ค่ำอำหำรท ำ
กำรนอกเวลำ  เงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
นอกเวลำรำชกำรแก่พนกังำนเทศบำลและ
ลกูจำ้ง ซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำวนอก
เวลำรำชกำรหรอืวนัหยดุรำชกำร  ฯลฯ 

      

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้น ของพนกังำน
เทศบำลทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำบำ้นของ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่  

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 66,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร
พนกังำนส่วนทอ้งถิน่ และลกูจำ้งประจ ำตำม
สทิธทิีไ่ดร้บัตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำดว้ยกำรเงนิสวสัดกิำร
เกีย่วกบักำรศกึษำบุตรพนกังำนส่วนทอ้งถิน่ 

      

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัสร้างความเข้มแขง็ของ รวม 3,719,740 บาท 



ชุมชน 

    งบบคุลากร รวม 2,761,740 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,761,740 บาท 

      เงนิเดอืนพนกังำน จ ำนวน 2,272,200 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังำน
เทศบำล เทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม จ ำนวน  7  อตัรำ  พรอ้มเงนิปรบัปรงุ
เงนิเดอืนประจ ำปี    
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      เงนิประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 152,400 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งรำยเดอืน
ผูอ้ ำนวยกำรสวสัดกิำรสงัคม(นกับรหิำรงำน
สงัคม ระดบักลำง)  และหวัหน้ำฝ่ำยพฒันำ
ชุมชน (นกับรหิำรงำนสวสัดกิำร
สงัคม ระดบั ตน้) จ ำนวน  12  เดอืน  
เป็นเงนิจ ำนวน  85,200 บำท    
-  เพื่อจำ่ยเป็นเงนินอกเหนือจำกเงนิเดอืน
ผูอ้ ำนวยกำรสวสัดกิำรสงัคม(นกับรหิำรงำน
สงัคม ระดบักลำง)   จ ำนวน  12  เดอืน เป็น
เงนิจ ำนวน  67,200 บำท  

      

      ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 330,600 บำท 

      

    -   เพื่อจำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน 2  อตัรำ  พรอ้มเงนิปรบัปรุง
ค่ำจำ้งและค่ำตอบแทนพเิศษประจ ำปี    

      

      เงนิเพิม่ต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 6,540 บำท 

      

    -   เพื่อจำ่ยเป็นเงนิเพิม่ค่ำครองชพี
ชัว่ครำว ส ำหรบัพนกังำนจำ้งตำม
ภำรกจิ  จ ำนวน 2 อตัรำ   

      

 



    งบด าเนินงาน รวม 893,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท 

      ค่ำตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจำ้งนอกเวลำ  ค่ำอำหำรท ำ
กำรนอกเวลำ  เงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำน
นอกเวลำรำชกำรแก่พนกังำนเทศบำลและ
ลกูจำ้ง   ซึง่ท ำกำรปฏบิตังิำนเป็นครัง้ครำว
นอกเวลำรำชกำรหรอืวนัหยุดรำชกำร 

      

      ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 108,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเช่ำบำ้นของพนกังำน
เทศบำล  ทีม่สีทิธิเ์บกิไดต้ำม
ระเบยีบ กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยค่ำเช่ำ
บำ้นของขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

      

      เงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำบุตร จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลอืกำรศกึษำ
บุตร พนกังำนเทศบำล ตำมระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยเงนิสวสัดกิำร
เกีย่วกบักำรศกึษำของบุตรพนกังำนส่วน
ทอ้งถิน่   

      

      ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร       

        รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  ส ำหรบัจ่ำยเป็นรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่
บรกิำร  ดงันี้ 
-  ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  ส ำหรบัจำ่ยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยจ ำเป็นในกำรโฆษณำและเผยแพร่
ของเทศบำล 
-  ค่ำจำ้งเหมำบรกิำร   ส ำหรบัจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำแรงงำนท ำสิง่ของต่ำงๆ เท่ำทีจ่ ำเป็น

      



รวม ตลอดถงึจำ้งเหมำจดัท ำสื่อสิง่พมิพ์
ต่ำงๆ ของเทศบำล  ฯลฯ 
-  ค่ำเยบ็หนงัสอืเขำ้ปกหนงัสอืต่ำงๆ  

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้
ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 

      

        
ค่ำใชจ้่ำยเดนิทำงไปรำชกำรทัง้ในรำชอำณำจกัร
และนอกรำชอำณำจกัร 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเดนิทำงไปรำชกำรทัง้ใน
รำชอำณำจกัรและนอก
รำชอำณำจกัร เช่น  ค่ำลงทะเบยีน   ค่ำเบีย้
เลีย้ง  ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำทีพ่กั  ค่ำ
พำหนะ    ค่ำผ่ำนทำงด่วนพเิศษ  และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นใหแ้ก่พนกังำนเทศบำล
และลกูจำ้ง  ทีม่สีทิธเิบกิไดต้ำมระเบยีบฯ  

      

        
โครงกำรแขง่ขนักฬีำตำ้นยำเสพตดิและกำร
แขง่ขนักฬีำประชำชน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรแขง่ขนั
กฬีำตำ้นยำเสพตดิ  เพื่อสรำ้งควำมสำมคัคี
ระหว่ำงชุมชนและส่งเสรมิใหป้ระชำชนมสี่วน
รว่มไดอ้อกก ำลงักำยและมคีวำมสมัพนัธอ์นัดี
ต่อกนั และสนบัสนุนกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ
ตำ้นยำเสพตดิ 
เป็นค่ำวสัดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนผู้
ตดัสนิ ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง เครือ่งดื่มและ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำร
แขง่ขนักฬีำและส่งนกักฬีำเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั
กฬีำ ฯลฯ ทีจ่ ำเป็น 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 89  (ล ำดบัที ่10) 

      



        โครงกำรจดักำรประชุมผูน้ ำชุมชน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมผูน้ ำ
ชุมชนของเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม  จ ำนวน  29  ชุมชน  โดยกำรจดัประชุม
เป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรประชุม ค่ำอำหำร
ว่ำง เครือ่งดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำวสัดุ  และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ   ทีจ่ ำเป็นในโครงกำรฯ จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 88 (ล ำดบัที ่3) 

      

        โครงกำรประชำคมเพื่อจดัท ำแผนชุมชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรจดั
ประชำคมโดยจดัใหม้กีำรออกบรเิวณนอก
สถำนทีไ่ปยงัชุมชนและกลุ่มต่ำง ๆ ภำยใน
เขตเทศบำลจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดั
สถำนที ่เวท ีแผ่นป้ำย เครือ่งเสยีงประกำศ
เผยแพรบ่อรด์ประชำสมัพนัธ ์ อำหำร
ว่ำง  เครือ่งดื่ม วสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้่ำย
อื่นๆ ฯลฯ ทีจ่ ำเป็น จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุขหน้ำ 88  (ล ำดบัที ่6) 

      

        โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -เพื่อใหป้ระชำชนในเขตต ำบลหนองไผ่ลอ้มที่
ตรวจพบสำรยำเสพตดิไดเ้ขำ้รบักำรส่งเสรมิ
กำรบ ำบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยำเสพตดิและกำร
ส่งเสรมิกำรฝึกอบรมอำชพีใหแ้ก่ผูผ้่ำนกำร
บ ำบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ/ผูต้ดิยำเสพตดิเป็นค่ำ
วสัดุ ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรอบรม
ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร

      



ว่ำง เครือ่งดื่ม ค่ำตอบแทนวทิยำกร และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
อุดหนุนงบประมำณใหอ้ ำเภอเมอืง
นครรำชสมีำจำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคม ใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 104  (ล ำดบัที ่5) 

        

โครงกำรฝึกอบรมสมัมนำใหค้วำมรูแ้ละทศัน
ศกึษำดงูำนแก่บุคลำกร ผูน้ ำชุมชนต ำบลหนอง
ไผ่ลอ้ม 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรฝึกอบรม
สมัมนำใหค้วำมรูแ้ละน ำไปศกึษำดู
งำน แก่ ผูน้ ำชุมชนและคณะกรรมกำร
ชุมชน กลุ่มอื่นๆ ในชุมชน  โดยจ่ำยเป็นค่ำ
สมนำคุณวทิยำกร  ค่ำพำหนะ  ค่ำเช่ำทีพ่กั
ค่ำลงทะเบยีนฝึกอบรมสมัมนำ  ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมสมัมนำค่ำอำหำร  ค่ำ
วสัดุ   ค่ำสมนำคุณในกำรดูงำน   ค่ำจำ้ง
เหมำรถยนตแ์ละค่ำใชจ้่ำยอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง ฯลฯ  และรวมตลอดถงึค่ำใชจ้ำ่ย
เกีย่วกบักำรทศันศกึษำดงูำนนอก
สถำนที ่ จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565)  
ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ี
และอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 89  (ล ำดบัที ่9) 

      

        โครงกำรเศรษฐกจิพอเพยีง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรเศรษฐกจิ
พอเพยีง  เพื่อใหอ้บรมใหค้วำมรูแ้ก่ประชำชน
ปรบัเปลีย่นทศันคตติำมปรชัญำเศรษฐกจิ
พอเพยีงเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำร

      



ประชุม อบรม ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครือ่งดื่มค่ำวสัดุ  และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ฯลฯ  ที่
จ ำเป็น จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 66  (ล ำดบัที ่1) 

        
โครงกำรส่งเสรมิ และเพิม่ทกัษะอำชพีของ
ครวัเรอืน และกลุ่มอำชพี 

จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิ  และ
เพิม่ทกัษะอำชพีของครวัเรอืนและกลุ่มอำชพี
โดยจดัฝึกอบรมส่งเสรมิอำชพีแก่ประชำชน
และกลุ่มอำชพีส่งเสรมิกำรประกอบอำชพีตำม
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง    ส่งเสรมิและ
เพิม่ขดีควำมสำมำรถดำ้นกำร
แขง่ขนั / เศรษฐกจิ จดัหำอุปกรณ์ในกำร
ส่งเสรมิอำชพี ฯลฯ ทีจ่ ำเป็น 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-
2565) ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 67  (ล ำดบัที ่1) 

      

        
โครงกำรใหค้วำมรูแ้ก่ผูส้งูอำยตุ ำบลหนองไผ่
ลอ้ม 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในโครงกำรใหค้วำมรู้
แก่ผูส้งูอำยตุ ำบลหนองไผ่ลอ้ม ค่ำ
วสัดุ อุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
วทิยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง เครือ่งดื่ม ฯลฯ ทีจ่ ำเป็น จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 88  (ล ำดบัที ่4) 

      

      ค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 



      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุรกัษำและซ่อมแซม
ครภุณัฑต่์ำงๆ เช่น กลอ้งถ่ำยรปู
, คอมพวิเตอร,์เครือ่งปริน้
เตอร ์ เครือ่งปรบัอำกำศ  เครือ่งออกก ำลงั
กำยกลำงแจง้ ฯลฯ    

      

      ค่าวสัด ุ รวม 180,000 บาท 

      วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์  เครือ่ง
เขยีน   แบบ
พมิพ ์เช่น  กระดำษ  ปำกกำ   ดนิสอ  และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำคู่มอื
หนงัสอื   ระเบยีบ   กฎหมำย   สื่อสิง่พมิพ์
และเอกสำรของเทศบำล ฯลฯ   

      

      วสัดุคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำวสัดุ
คอมพวิเตอร ์ ไดแ้ก่  แผ่น CDR , CD แผ่น
กรอง
แสง  แป้นพมิพ ์ เมำส ์ หมกึ  แผ่นโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำยอุปกรณ์ต่อพ่วงส ำหรบั
เครือ่งคอมพวิเตอร ์ ฯลฯ  

      

    งบลงทุน รวม 65,000 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 65,000 บาท 

      ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์       

        ค่ำเครือ่งคอมพวิเตอร ์ จ ำนวน 41,600 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์
ส ำหรบังำนส ำนกังำน
จ ำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 17,000 บำท เป็นเงนิ
จ ำนวน  34,000 บำท  
- ชุดโปรแกรมระบบปฏบิตักิำรส ำหรบัเครือ่ง
คอมพวิเตอรแ์บบสทิธกิำรใชง้ำนประเภท

      



ตดิตัง้มำจำกโรงงำน (OEM) ทีม่ลีขิสทิธิ ์
ถูกตอ้งตำม
กฎหมำย จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บำท เป็น
เงนิจ ำนวน7,600 บำท ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำ
กลำง  และคุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรจำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง  ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ ีและอยูร่ว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 50 (ล ำดบัที ่1) 
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        ค่ำเครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

    -  เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครื่องพมิพ์ ชนิดเลเซอร/์
ชนิด LED ขำวด ำจ ำนวน 1 เครือ่งๆ ละ 17,000บำท  เป็นเงนิ
จ ำนวน   17,000 บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำง และ
คุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่หำ้ปี
(พ.ศ. 2561-2565)  ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติที่
ด ีและอยูร่ว่มกนัอย่ำงมคีวำมสุข หน้ำ 140 (ล ำดบัที ่5) 

      

        ค่ำเครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 6,400 บำท 

      

    - เพื่อจำ่ยเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำขนำดไม่น้อย
กว่ำ 800 VAจ ำนวน 2 เครือ่งๆ ละ 3,200 เป็นเงนิ
จ ำนวน  6,400.- บำท  ตัง้ตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลกัษณะพืน้ฐำนครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1  ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ ีและอยูร่ว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 50 (ล ำดบัที ่1) 

      

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 



  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ รวม 270,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

      
รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้ลกัษณะรำยจ่ำย
หมวดอื่นๆ 

      

        โครงกำรจดังำนวนัลอยกระทง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นเงนิรำงวลั  ของรำงวลั  เงนิสนบัสนุนกำรประกวด
กระทง  ขบวนแห่และผูเ้ขำ้ประกวดนำงนพมำศ
ค่ำตอบแทน  ค่ำวสัดุ  ค่ำเช่ำเครือ่งเสยีง วงดนตรแีละวง
ดุรยิำงค ์ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม  ค่ำจำ้งเหมำ
บรกิำรเช่นค่ำจำ้งเหมำแรงงำนค่ำเยบ็หนงัสอืเขำ้ปกหนังสอื
ต่ำงๆ  ค่ำจดัท ำรถขบวนของเทศบำล ค่ำรถสุขำเคลื่อนที ่  ค่ำ
โฆษณำเผยแพร่ขำ่ววทิยกุระจำยเสยีง  โทรทศัน์และค่ำใชจ้ำ่ย
อื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่2) 

      

        โครงกำรจดังำนวนัสงกรำนตแ์ละวนัผูส้งูอำยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็น ค่ำดอกไม ้ ธปูเทยีน  ค่ำจดัสถำนที ่ ค่ำผูกผำ้
ประดบัผำ้  ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอนและสถำนทีจ่ดังำน คำ่เช่ำ
เตน็ท ์ โต๊ะ  เกำ้อี ้ เครือ่งเสยีง  ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำอำหำร  ค่ำน ้ำแขง็และเครือ่งดื่ม  ค่ำรบัรอง ค่ำของขวญัของ
ทีร่ะลกึ ค่ำของช ำรว่ย  ค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ  ที่
เกีย่วขอ้งฯลฯ   
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่3) 

      

        โครงกำรสรำ้งสรรคป์ระตมิำกรรมประจ ำทอ้งถิน่ จ ำนวน 50,000 บำท 

          -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสรำ้งสรรคป์ระตมิำกรรมประจ ำ       



ทอ้งถิน่เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิผลงำนศลิปะในพืน้ทีเ่ทศบำลต ำบล
หนองไผ่ลอ้ม ใหป้ระชำชนในชุมชนไดร้บักำรส่งเสรมิผลงำน
ศลิปะในพืน้ทีต่ำมหนงัสอืที่ นม 0023.1/03536 ลง
วนัที ่2 ตุลำคม  2562 
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565)เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1  ยทุธศำสตรส์รำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมคีวำมสุข  หน้ำ 29 (ล ำดบัที ่68) 

        โครงกำรสปัดำหส์่งเสรมิพระพุทธศำสนำเนื่องในวนัมำฆบชูำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสปัดำหส์่งเสรมิพระพุทธศำสนำ
เนื่องในวนัมำฆบูชำ เป็นค่ำดอกไม ้ธปูเทยีนค่ำจดัสถำนทีค่่ำผกู
ผำ้ประดบัผำ้ ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอนค่ำเช่ำเตน็ท์
โต๊ะ เกำ้อี ้เครือ่งเสยีง  ค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพรค่่ำอำหำรค่ำ
น ้ำแขง็และเครือ่งดื่มค่ำรบัรองค่ำวสัดุอุปกรณ์และค่ำเครื่องใช้
จำ่ยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่5) 

      

        โครงกำรสปัดำหส์่งเสรมิพระพุทธศำสนำเนื่องในวนัวสิำขบชูำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสปัดำหส์่งเสรมิพระพุทธศำสนำ
เนื่องในวนัวสิำขบูชำ เป็นค่ำดอกไม ้ธปูเทยีนค่ำจดัสถำนทีค่่ำ
ผกูผำ้ ประดบัผำ้ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้ถอน ค่ำเช่ำเตน็ท์
โต๊ะ เกำ้อี ้เครือ่งเสยีงค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำร  ค่ำน ้ำแขง็และเครือ่งดื่ม ค่ำรบัรอง  ค่ำวสัดุ
อุปกรณ์และค่ำเครือ่งใชจ้่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ   
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่6) 

      

        
โครงกำรสปัดำหส์่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องในวนัอำสำฬหบชูำ
และวนัเขำ้พรรษำ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

          -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยโครงกำรสปัดำหส์่งเสรมิพระพุทธศำสนำ       



เนื่องในวนัอำสำฬหบชูำและวนัเขำ้พรรษำ เป็นค่ำดอกไม ้  
ธปูเทยีน  ค่ำจดัสถำนที ่ค่ำผกูผำ้ประดบัผำ้ค่ำวสัดุตกแต่งรือ้
ถอน  ค่ำเช่ำเตน็ทโ์ต๊ะ เกำ้อี ้เครือ่งเสยีง ค่ำวสัดุโฆษณำและ
เผยแพร่  ค่ำอำหำร ค่ำน ้ำแขง็และเครือ่งดื่ม  ค่ำรบัรอง  ค่ำวสัดุ
อุปกรณ์ ค่ำวสัดุ หล่อเทยีนจ ำน ำพรรษำและค่ำเครือ่งใชจ้ำ่ย
อื่นๆ  ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่7) 

        
โครงกำรเสรมิสรำ้งเอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรม ภูมปัิญญำ
ทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักจิกรรมเสรมิสรำ้ง
ศลิปวฒันธรรม  กำรจดัตัง้สภำวฒันธรรมชุมชน  ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสภำวฒันธรรมชุมชน  เพื่อรกัษำขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละวฒันธรรม  ภมูปัิญญำทอ้งถิน่  ให้
เดก็  เยำวชน  ประชำชน  ไดต้ระหนกัถงึกำรอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรม  และศกึษำดงูำนในและนอกสถำนที่  แก่
เดก็  เยำวชน  และประชำชน  หรอืจดักจิกรรมเขำ้ค่ำยศลิปะ   
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2564-2565) ยทุธศำสตรส์รำ้ง
สงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข  หน้ำ 111 (ล ำดบัที ่4) 

      

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,685,900 บาท 

    งบลงทุน รวม 10,685,900 บาท 

      ค่าครภุณัฑ ์ รวม 350,000 บาท 

      ครภุณัฑก์ฬีำ       

        
โครงกำรตดิตัง้เครือ่งออกก ำลงักำย บรเิวณสนำมบำสเกตบอล  
ชุมชนทหำร ป.พนั 103 

จ ำนวน 350,000 บำท 

          -เพื่อเป็นค่ำจดัซือ้เครือ่งออกก ำลงักำย จ ำนวน 12 ชุด พรอ้ม       



ตดิ
ตดิตัง้  ลำน คสล. ขนำด 5.00  x 17.00 ม. หนำ 0.10 ม. พรอ้ม
ป้ำยโครงกำร  
ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข หน้ำ 31 (ล ำดบัที ่9) 

      ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 10,335,900 บาท 

      ค่ำก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร       

        
โครงกำรก่อสรำ้งสนำมเซบคัตะกรอ้พรอ้มรัว้ตำขำ่ยกัน้และ
อุปกรณ์ประจ ำสนำมและไฟฟ้ำส่องสว่ำง ชุมชนทหำร พนั ซบร.22 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้งสนำมเซปักตะกรอ้ 1 คอรท์ พืน้สนำม ค.
ส.ล.หนำ 0.08 ม. กวำ้ง 10.00 ม.ยำว 18.00 ตร.ม. พรอ้มตำ
ขำ่ยกัน้และอุปกรณ์ประจ ำสนำมและไฟฟ้ส่องสว่ำง พรอ้มป้ำย
โครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข  หน้ำ 31 (ล ำดบัที ่8 ) 

      

        
โครงกำรก่อสรำ้งสนำมฟุตซอลหญำ้เทยีมพรอ้มหลงัคำ ชุมชน
ทหำร ปตอ.พนั 2 

จ ำนวน 3,000,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้งลำนกฬีำกลำงแจง้ (สนำมฟุตซอลหญำ้
เทยีมพรอ้มอุปกรณ์ประกอบสนำม)และหลงัคำคลุมสนำม ขนำด
กวำ้ง 17.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ
สนำมและโคมไฟส่องสว่ำง พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคม
ใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 30 (ล ำดบัที ่2 ) 

      

        
โครงกำรก่อสรำ้งสนำมฟุตซอลหญำ้เทยีมพรอ้มหลงัคำ ชุมชน
ทหำร ส.พนั 3 

จ ำนวน 3,000,000 บำท 



      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้งลำนกฬีำกลำงแจง้ (สนำมฟุตซอลหญำ้
เทยีมพรอ้มอุปกรณ์ประกอบสนำม)และหลงัคำคลุมสนำม ขนำด
กวำ้ง 17.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ
สนำมและโคมไฟส่องสว่ำง พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคม
ใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนัอย่ำงมี
ควำมสุข หน้ำ 30 (ล ำดบัที ่4 ) 

      

        
โครงกำรก่อสรำ้งหลงัคำคลุมสนำมฟุตซอลหญ้่ำเทยีม แบบหลงัคำ
โคง้ไรโ้ครงสรำ้งพรอ้มรำงระบำยน ้ำ ชุมชนทหำร ป.พนั 103 

จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้งหลงัคำคลุมสนำมฟุตซอลหญำ้เทยีม ขนำด
กวำ้ง 17.00 เมตร ยำว 31.60 เมตรพรอ้มรำงระบำยน ้ำพรอ้ม
อุปกรณ์ประกอบสนำมและโคมไฟส่องสว่ำง  
พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพชวีติทีด่แีละอยู่รว่มกนั
อยำ่งมคีวำมสุข  หน้ำ 31  (ล ำดบัที ่10 ) 

      

        โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล.บรเิวณแยก (กรมปืน) จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.บรเิวณแยก(กรมปืน) ถนน ค.
ส.ล. ขนำดกวำ้งเฉลีย่ 1.00 ม. ควำมยำวรวม 150.00 ม. พรอ้ม
ป้ำยโครงกำร  
ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำพืน้ฐำน หน้ำ 17 
 (ล ำดบัที ่15 ) 

      

        

โครงกำรขยำยไหล่ทำงถนนทำงเขำ้ชุมชนทหำรกองทพัน้อย
พฒันำ ระหว่ำงเรอืนแถวที่1 และ 3 ชุมชนทหำรกองทพัน้อย
พฒันำ 

จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำขยำยไหล่ทำง ค.ส.ล.ระหว่ำงเรอืนแถวที ่1 และ
3  พืน้หนำ 0.10 ม. กวำ้งเฉลีย่ 1.00 ม. ควำมยำว
รวม 161.25 ม.หรอืมพีืน้ทีร่วมไมน้่อยกว่ำ 161.25 ตร.ม. 

      



พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 15 (ล ำดบัที ่9 ) 

        

โครงกำรตดิตัง้เสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงระยะทำงจำกช่องประตูทำงเขำ้
ชุมชนถงึทำงไปช่องประตูทำงออกไปถนนสบืศริ ิชุมชนทหำรแสด
ขำว 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำตดิตัง้ไฟฟ้ำส่องสว่ำงพรอ้มเดนิสำยไฟจำกช่อง
ประตูทำงเขำ้ชุมชนเลยีบทำงไปช่องประตูทำงออกไปถนนสบื
สริ ิพรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-2565) เพิม่เตมิ/
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 16 (ล ำดบัที ่11 ) 

      

  

 

      

หน้ำ : 15/15 
 

 วนัทีพ่มิพ ์: 5/10/2563 12:39:26 
 

 
 

        
โครงกำรปรบัปรงุป้ำยประชำสมัพนัธพ์รอ้ม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน ม.1 ม.2 ม.7 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุป้ำย
ประชำสมัพนัธ ์พรอ้มไฟฟ้ำส่องสว่ำง
บรเิวณ สีแ่ยกสวนน ้ำฯ บรเิวณถนนเดช
อุดม ตรงขำ้มช่องทำงเขำ้ที ่4 (ศูนย์
ฝึก รด.) และบรเิวณแยกส ำนกังำน
สรรพสำมติ พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม จำก
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 17 (ล ำดบัที ่17 ) 

      

        

โครงกำรปรบัปรงุไฟฟ้ำส่องสว่ำงและ
อุปกรณ์บรเิวณสนำมกฬีำและสนำมเดก็เล่น
บรเิวณบำ้นพกัหน้ำ รพ.ค่ำยสุรนำร ี

จ ำนวน 182,000 บำท 

 



      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุไฟฟ้ำส่องสว่ำง และ
อุปกรณ์ประกอบบรเิวณสนำมกฬีำและ
สนำมเดก็เล่น ตดิตัง้เสำไฟ คอร.
มำตรฐำน กฟภ. 8.00 ม. โคม
ไฟ LED 100 w. เดนิสำยไฟและ
อุปกรณ์ พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 17 (ล ำดบัที ่9 ) 

      

        

โครงกำรปรบัปรงุรัว้ตำขำ่ยสนำม
บำสเกตบอล พรอ้มตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงชุมชนทหำร พนั สร.22 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุรัว้ตำข่ำยสนำม
บำสเกตบอลพรอ้มตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำส่อง
สว่ำง พรอ้มป้ำยโครงกำร ตำมแบบ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  
จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์สรำ้งสงัคมใหม้คีุณภำพ
ชวีติทีด่แีละอยูร่ว่มกนัอยำ่งมี
ควำมสุข หน้ำ 30 (ล ำดบัที ่5 ) 

      

        

โครงกำรปรบัปรงุลู่วิง่สวนพฤกษศำสตร์
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 (แยกกรมปืน)ค่ำยสุร
นำร ี

จ ำนวน 1,200,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำปรบัปรงุลู่วิง่ เสรมิผวิทำงดว้ย
แอสฟัลทต์กิคอนกรตี ควำมยำว
รวม 672.00 ม.กวำ้ง
เฉลีย่ 2.80 ม. หนำ 0.05ม. ปรบัปรงุ
ระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงเดนิสำยไฟรอ้ยท่อ

      



ตำมเสำไฟ(ของเดมิ)พรอ้มเปลีย่นดวง
โคมไฟส่อง
สว่ำง LED 70 วตัต ์จ ำนวน 30 ตน้ ตดิตัง้
เครือ่งออกก ำลงั
กำย จ ำนวน 12 ชุด พรอ้มป้ำย
โครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนอง
ไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 16 (ล ำดบัที ่14 ) 

        
โครงกำรไหล่ทำงหน้ำตลำดชุมชนกองทพั
น้อย ชุมชนทหำรกองทพัน้อยพฒันำ 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    -เพื่อเป็นค่ำก่อสรำ้งไหล่ทำง ค.ส.ล. พืน้
หนำ 0.10 ม.กวำ้ง 5.50 ม. ควำมยำว
รวม 22.00 ม. หรอืมพีืน้ทีร่วมกนัไม่น้อย
กว่ำ 121.00  ตร.ม. พรอ้มป้ำย
โครงกำร ตำมแบบเทศบำลต ำบลหนอง
ไผ่ลอ้ม จำกแผนพฒันำทอ้งถิน่ (2561-
2565) เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่1 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำดำ้นโครงหน้ำ
พืน้ฐำน หน้ำ 15 (ล ำดบัที ่8 ) 

      

        เงนิชดเชยสญัญำแบบปรบัรำคำได ้(ค่ำK) จ ำนวน 533,900 บำท 

      

    -เพื่อจำ่ยเป็นค่ำเงนิชดเชยสญัญำแบบ
ปรบัรำคำได ้(ค่ำK)ตัง้ตำมหนงัสอืด่วน
ทีสุ่ด ท ีกค (กวจ)0405.2/ว.110 ลง
วนัที ่5 มนีำคม 2561เรือ่งซกัซอ้มแนว
ทำวปฎบิตัใินกำรก ำหนดเงอืนไขและ
หลกัเกณฑส์ญัญำแบบปรบัรำคำได้ (ค่ำ
K)ไวใ้นสญัญำก่อสรำ้ง  
1)โครงกำรตดิตัง้เครือ่งออกก ำลงั
กำย บรเิวณสนำมบำสเกตบอล ชุมชน

      



ทหำร ป.พนั 103 
2)โครงกำรก่อสรำ้งสนำมเซบคัตะกรอ้
พรอ้มรัว้ตำขำ่ยกัน้และอุปกรณ์ประจ ำ
สนำมและไฟฟ้ำส่องสว่ำง ชุมชน
ทหำร พนั ซบร.22 
3)โครรงกำรก่อสรำ้งสนำมฟุตซอลหญำ้
เทยีมพรอ้มหลงัคำ ชุมชนทหำร ปตอ.
พนั 2 
4)โครรงกำรก่อสรำ้งสนำมฟุตซอลหญำ้
เทยีมพรอ้มหลงัคำ ชุมชนทหำร ส.พนั 3 
5)โครงกำรก่อสรำ้งหลงัคำคลุมสนำมฟุต
ซอลหญำ้เทยีม แบบหลงัคำโคง้ไร้
โครงสรำ้งพรอ้มรำงระบำยน ้ำ ชุมชน
ทหำร ป.พนั 103 
6)โครงกำรขยำยไหล่ทำง คสล.บรเิวณ
แยก (กรมปืน) 
7)โครงกำรขยำยไหล่ทำงเขำ้ชุมชนทหำร
กองทพัน้อยพฒันำ ระหว่ำงเรอืนแถว
ที ่1 และ 3 ชุมชนทหำรกองทพัน้อย
พฒันำ 
8)โครงกำรตดิตัง้เสำไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ระยะทำงจำกช่องประตูทำงเขำ้ชุมชนถงึ
ทำงไปช่องประตูทำงออกไปถนน
สบืศริ ิชุมชนทหำรแสดขำว 
9)โครงกำรปรบัปรงุป้ำยประชำสมัพนัธ์
รพรอ้มไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน ม.1 ม.2 ม.
7  
10)โครงกำรปรบัปรงุไฟฟ้ำส่องสว่ำงและ
อุปกรณ์บรเิวณสนำมกฬีำและสนำมเดก็
เล่นบรเิวณบำ้นพกัหน้ำ รพ. ค่ำยสุรนำร ี 
11)โครงกำรปรบัปรงุรัว้ตำข่ำยสนำม
บำสเกตบอล พรอ้มตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำส่อง



สว่ำง ชุมชนทหำร พนั สร.22  
12)โครงกำรปรบัปรงุส่วนพฤกษศำสตร์
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 (แยกกรมปืน) ค่ำย
สุรนำร ี 
13)โครงกำรปรบัปรงุอ่ำงเกบ็น ้ำสนำมยงิ
ปืน(ทุ่งสทีอง ค่ำยสุรนำร ีค่ำยสุรนำร)ี 
14)โครงกำรไหล่ทำงหน้ำตลำดชุมชน
กองทพัน้อย ชุมชนทหำรกองทพัน้อย
พฒันำ  

                  

แผนงานงบกลาง 

  งบกลาง รวม 10,970,527 บาท 

    งบกลาง รวม 10,970,527 บาท 

      งบกลาง รวม 10,970,527 บาท 

      เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ ำนวน 605,300 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม  ในส่วนของนำยจำ้งโดยให้
หกัในอตัรำรอ้ยละ 5%  เดอืน
ตุลำคม 2563 – เดอืน
กนัยำยน  2564 ของค่ำจำ้งทีจ่ำ่ยให้
พนกังำนจำ้ง  โดยค ำนวณตำมอตัรำ
ลกูจำ้งเทศบำล  เป็นเงนิ
จ ำนวน 583,300.- บำท 
-ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม  ในส่วนของนำยจำ้งโดยให้
หกัในอตัรำรอ้ยละ 5%  เดอืน
ตุลำคม 2563 – เดอืน
กนัยำยน  2564 ของค่ำจำ้งทีจ่ำ่ยให้
พนกังำนจำ้ง  โดยค ำนวณตำมอตัรำ
ลกูจำ้งเทศบำล  จ ำนวน  2  คน  เป็นเงนิ

      



จ ำนวน 22,000 .- บำท 
      เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    -ส ำหรบัจำ่ยเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน
ประจ ำปี เพื่อใหคุ้ม้ครองแก่ลกูจำ้งที่
ประสบอนัตรำย เจบ็ป่วย ตำยหรอื สญู
หำย อนัเน่ืองมำจำกกำรท ำงำนใหแ้ก่
นำยจำ้งในอตัรำรอ้ยละ 0.2 ของค่ำจำ้ง
โดยประมำณทัง้ปี
ตำม พระรำชบญัญตั ิเงนิทดแทน (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2561 ตัง้ตำมหนังสอืด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลง
วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 เรือ่งกำรตัง้
งบประมำณเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 

      

      เบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ จ ำนวน 6,000,000 บำท 

      

    -ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำสนบัสนุนกำรสรำ้ง
หลกัประหลกัรำยไดแ้ก่ผูส้งูอำย(ุเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอำย)ุภำยในชุมชนของเทศบำล
ต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  เป็นเงนิ 6,000,000.-
 บำท  ตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว3842  ลง
วนัที ่ 30  มถุินำยน พ.ศ. 2563 เรือ่ง
ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

      เบีย้ยงัชพีคนพกิำร จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      

    -ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำสนบัสนุนสงัคมใหแ้ก่ผู้
พกิำรหรอืทุพพลภำพ(เบีย้ควำมพกิำร)
ภำยในชุมชนของเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม เป็นเงนิ 1,500,000.-บำท   ตำม
หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย  ด่วน

      



ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว3842  ลง
วนัที ่ 30  มถุินำยน พ.ศ. 2563 เรือ่ง
ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      เบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 24,000 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำเบีย้ยงัชพีผูป่้วยโรค
เอดสใ์นเขตเทศบำลต ำบลหนองไผ่
ลอ้ม  จ ำนวน 4 คนๆ ละ  500.- บำท/
เดอืน  เป็นเงนิจ ำนวน  24,000.-
 บำท  ตำมหนังสอื
กระทรวงมหำดไทย  ด่วน
ทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ ว3842  ลง
วนัที ่ 30  มถุินำยน พ.ศ. 2563 เรือ่ง
ซกัซอ้มแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      

      ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 744,477 บำท 

      

    1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรจรำจร ตัง้
ไว ้ 150,000.- บำท 
- ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัจรำจร
ในเขตเทศบำล เช่น ค่ำตดิตัง้สญัญำณไฟ
จรำจร ค่ำตเีสน้จรำจร แผงเหลก็ ป้ำย
จรำจร และค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆ ฯลฯ  
 
2) เงนิส ำรองจำ่ย ตัง้ไว ้594,477.- บำท 
- ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิในกรณฉุีกเฉินหรอื
จ ำเป็นไมม่งีบใดจะเบกิจ่ำยไดห้รอืเพื่อ
ป้องกนัและบรรเทำควำมเดอืดรอ้นของ
ประชำชนทีเ่กดิจำกสำธำรณภยัประเภท
ต่ำงๆ  ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย

      



ว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  พ.ศ. 2541  ขอ้ 19 

      รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั       

        
(1) ค่ำบ ำรงุสมำคมสนันิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

จ ำนวน 123,000 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นค่ำบ ำรงุสนันิบำตแห่ง
ประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  โดยค ำนวณ  ตัง้
จำ่ยไวใ้นอตัรำรอ้ยละ  0.00167  ของ
ประมำณรำยรบัจรงิประจ ำปี  และ
งบประมำณรำยจ่ำยเพิม่เตมิทุกฉบบัของ
ปีทีผ่่ำนมำของงบทัว่ไป  ยกเวน้เงนิกูเ้งนิ
จำ่ยขำดเงนิสะสมและเงนิอุดหนุนทุก
ประเภท  เทศบำลมงีบประมำณรำยรบั
จรงิทัว่ไปประจ ำปีทีผ่่ำน
มำ  จ ำนวน  129,915,351.44 บำท  หกั
เงนิอุดหนุนจ ำนวน 56,297,482.- บำท
คงเหลอืยอดเงนิที่
ค ำนวณ 73,617,869.44บำท   จงึขอตัง้
จำ่ย  123,000.-  บำท  

      

        
(2) เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภำพใน
ระดบัทอ้งถิน่ 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภำพในระดบัทอ้งถิน่  ของ
เทศบำลต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  ต่อประชำกร
ทุกสทิธใินพืน้ทีท่ีม่กีองทุนต ำบล ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลกัประกนั
สุขภำพแห่งชำต ิ เรือ่ง กำรก ำหนด
หลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนใหอ้งคก์ำร
บรหิำรส่วนต ำบลหรอืเทศบำลด ำเนินงำน
และบรหิำรจดักำรกองทุนหลกัประกนั
สุขภำพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่ 

      



      เงนิช่วยพเิศษ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิช่วยพเิศษ (ค่ำท ำ
ศพ)  พนกังำน
เทศบำล  ลกูจำ้งประจ ำ  หรอืพนกังำน
จำ้งของเทศบำล  ทีเ่สยีชวีติระหว่ำงกำร
ปฏบิตัริำชกำร 

      

      
เงนิสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ (กบท.) 

จ ำนวน 1,378,650 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่  โดยค ำนวณตัง้จำ่ยไวใ้นอตัรำ
รอ้ยละ 2  ของรำยไดป้ระจ ำปีตำม
งบประมำณทัว่ไป  ไมร่วมรำยไดจ้ำก
พนัธบตัรเงนิกู้  เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิใหห้รอืเงนิ
อุดหนุน (ทัว่ไปและเฉพำะกจิ)  เทศบำล
ต ำบลหนองไผ่ลอ้ม  ประมำณกำรรำยรบั
ทัว่ไป จ ำนวน132,644,000.- บำท   
หกัดว้ยเงนิอุดหนุน 63,708,540.- และ
เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 3,000 .- บำท  คงเหลอื
ยอดจ ำนวน 68,932,460.- บำท  รอ้ย
ละ 2 เป็นเงนิจ ำนวน1,378,649.20-
  บำท  จงึขอตัง้จำ่ย  1,378,650.- บำท 

      

      เงนิกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) จ ำนวน 35,100 บำท 

      

    - ส ำหรบัจำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำร (กบข.)  เทศบำลฯ  สมทบใน
อตัรำรอ้ยละ 5%  ของเงนิเดอืนเป็นเงนิ
จ ำนวน  35,100.- บำท  

      

  

 


