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        เทศบาลต าบลหนองเรือ 
       อ าเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น 



เทศบาลตําบลหนองเรือ
เขต/อําเภอ หนองเรือ    จังหวัดขอนแกน

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

2  ซอยบานหนองเรือ  ถนนมลิวรรณ  แขวง/ตําบล หนองเรือ
  เขต/อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแกน  40210

พื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 4,409 คน
ชาย 2,145 คน

หญิง 2,264 คน

ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตําบลหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองเรือ

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองเรือ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองเรือ
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองเรือจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 86,445,919.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 56,699,902.63 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,039,458.61 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 2,005,200.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 155,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 46,996,165.91 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,368,065.93 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 901,892.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 1,195,540.47 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 64,261.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,249,033.51 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,217,373.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 502,926.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 33,776,504.77 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 5,953,413.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,085,927.55 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,812,864.22 บาท

งบลงทุน จํานวน 312,300.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,612,000.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 392,505.00 บาท



(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,349,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 3,260,944.60 3,320,000.00 3,450,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 702,909.48 534,500.00 671,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,193,752.25 1,200,000.00 1,600,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 87,075.00 94,000.00 96,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 50,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 5,244,681.33 5,158,500.00 5,867,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,228,191.16 25,285,000.00 25,885,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,228,191.16 25,285,000.00 25,885,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,037,829.00 26,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,037,829.00 26,000,000.00 26,000,000.00
รวม 49,510,701.49 56,443,500.00 57,752,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,351,032.50 7,135,070.00 7,558,880.00

งบบุคลากร 15,011,271.00 21,030,978.00 21,330,318.00

งบดําเนินงาน 11,155,909.81 17,805,932.00 15,964,847.00

งบลงทุน 115,300.00 5,671,400.00 8,195,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,690,171.34 4,732,000.00 4,642,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 37,323,684.65 56,395,380.00 57,711,745.00

รวม 37,323,684.65 56,395,380.00 57,711,745.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตําบลหนองเรือ

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,693,966

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,511,140

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 10,463,501

แผนงานสาธารณสุข 3,561,122

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 652,760

แผนงานเคหะและชุมชน 7,422,976

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 733,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 860,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,824,400

แผนงานการพาณิชย์ 430,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,558,880

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 57,711,745



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,937,245 2,955,521 11,892,766

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 2,848,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,088,925 2,955,521 9,044,446

งบดําเนินงาน 3,008,000 1,065,500 4,073,500

    ค่าตอบแทน 450,000 245,000 695,000

    ค่าใช้สอย 1,832,000 710,000 2,542,000

    ค่าวัสดุ 386,000 95,500 481,500

    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 15,000 355,000

งบลงทุน 2,621,900 55,800 2,677,700

    ค่าครุภัณฑ์ 121,900 55,800 177,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,500,000 0 2,500,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 14,617,145 4,076,821 18,693,966

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองเรือ

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 447,360 238,560 846,420 1,532,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 447,360 238,560 846,420 1,532,340

งบดําเนินงาน 410,000 0 498,000 908,000

    ค่าตอบแทน 25,000 0 85,000 110,000

    ค่าใช้สอย 315,000 0 250,000 565,000

    ค่าวัสดุ 30,000 0 163,000 193,000

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 0 40,000

งบลงทุน 40,800 0 0 40,800

    ค่าครุภัณฑ์ 40,800 0 0 40,800

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

                                             รวม 928,160 238,560 1,344,420 2,511,140



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 669,480 1,985,674 0 2,655,154

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 669,480 1,985,674 0 2,655,154

งบดําเนินงาน 283,000 2,934,347 24,000 3,241,347

    ค่าตอบแทน 113,000 10,000 0 123,000

    ค่าใช้สอย 140,000 649,790 24,000 813,790

    ค่าวัสดุ 30,000 2,217,557 0 2,247,557

    ค่าสาธารณูปโภค 0 57,000 0 57,000

งบลงทุน 0 495,000 0 495,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 495,000 0 495,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,072,000 0 4,072,000

    เงินอุดหนุน 0 4,072,000 0 4,072,000

                                             รวม 952,480 9,487,021 24,000 10,463,501



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 1,321,922 214,620 427,080 1,963,622

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,321,922 214,620 427,080 1,963,622

งบดําเนินงาน 384,000 550,000 405,000 1,339,000

    ค่าตอบแทน 117,000 215,000 80,000 412,000

    ค่าใช้สอย 220,000 280,000 190,000 690,000

    ค่าวัสดุ 45,000 55,000 85,000 185,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 50,000 52,000

งบลงทุน 0 83,800 14,700 98,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 83,800 14,700 98,500

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 0 160,000

    เงินอุดหนุน 0 160,000 0 160,000

                                             รวม 1,705,922 1,008,420 846,780 3,561,122
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 335,760 335,760

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 335,760 335,760

งบดําเนินงาน 317,000 317,000

    ค่าตอบแทน 52,000 52,000

    ค่าใช้สอย 265,000 265,000

                                             รวม 652,760 652,760



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย

งบบุคลากร 1,123,440 843,022 0 984,214 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,123,440 843,022 0 984,214 0

งบดําเนินงาน 422,000 540,000 350,000 2,987,000 100,000

    ค่าตอบแทน 67,000 15,000 0 5,000 0

    ค่าใช้สอย 300,000 255,000 260,000 2,340,000 100,000

    ค่าวัสดุ 55,000 265,000 75,000 437,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 0 5,000 15,000 205,000 0

งบลงทุน 34,300 39,000 0 0 0

    ค่าครุภัณฑ์ 34,300 39,000 0 0 0

                                             รวม 1,579,740 1,422,022 350,000 3,971,214 100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 717,000 717,000

    ค่าใช้สอย 717,000 717,000

งบลงทุน 16,000 16,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 16,000

                                             รวม 733,000 733,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 2,950,676

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,950,676

งบดําเนินงาน 4,399,000

    ค่าตอบแทน 87,000

    ค่าใช้สอย 3,255,000

    ค่าวัสดุ 832,000

    ค่าสาธารณูปโภค 225,000

งบลงทุน 73,300

    ค่าครุภัณฑ์ 73,300

                                             รวม 7,422,976



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 160,000 70,000 280,000 510,000

    ค่าใช้สอย 150,000 60,000 270,000 480,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 270,000 350,000

    เงินอุดหนุน 0 80,000 270,000 350,000

                                             รวม 160,000 150,000 550,000 860,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

งบลงทุน 4,794,400 4,794,400

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,794,400 4,794,400

                                             รวม 4,824,400 4,824,400
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 430,000 430,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าสาธารณูปโภค 210,000 210,000

                                             รวม 430,000 430,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,558,880 7,558,880

    งบกลาง 7,558,880 7,558,880

                                             รวม 7,558,880 7,558,880



ยอดรวม

18,693,966
2,511,140

10,463,501
3,561,122

652,760
7,422,976

733,000
860,000

4,824,400
430,000

7,558,880
57,711,745

ยอดรวม

0

(...............................................)
ต ำแหน่ง ...............................................

(ลงนำม)..................................................

เห็นชอบ

(นำยประสงค์  ศรีวัฒน์)

ต ำแหน่ง นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองเรือ

(ลงนำม)..................................................

ประกำศ ณ วันท่ี              เดือน กันยำยน   พ .ศ.2562

ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองเรือปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงิน

ข้อ 7. ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองเรือมีหน้ำท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมบัญญัติน้ี

งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน

ข้อ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได้ เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 0 บำท ดังน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรพำณิชย์

ด้านการด าเนินงานอ่ืน
แผนงำนงบกลำง

แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ด้านบริหารท่ัวไป
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ

ข้อ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน 57,711,745 บำท

ข้อ 4. งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจ ำนวนรวมท้ังส้ิน

 57,711,745 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้   ดังน้ี.-

แผนงาน

พ.ศ.2496 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2562 มำตรำ 65 จึงตรำเทศบัญญัติข้ึนไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำเทศบำลต ำบลหนองเรือ 

และโดยอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ น้ีเรียกว่ำ เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ น้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

เทศบาลต าบลหนองเรือ
อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

โดยท่ีเป็นกำรสมควรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติเทศบำล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ
อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,800,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,317,416.75 2,440,311.77 2,666,042.00 2,700,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 20,225.50 19,651.00 9,165.60 20,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 681,212.50 560,983.60 585,737.00 600,000.00 8.33 % 650,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,018,854.75 3,020,946.37 3,260,944.60 3,320,000.00 3,450,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 27,799.00 4,914.00 9,462.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 429,080.00 382,103.00 303,920.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

12,402.00 8,400.00 11,000.00 12,000.00 -16.67 % 10,000.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

19,760.00 44,940.00 15,090.00 35,000.00 -42.86 % 20,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 800.00 480.00 540.00 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,300.00 2,310.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 57,150.00 74,650.00 52,100.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 200.00 1,000.00 0.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 529,556.00 588,767.50 249,835.48 50,000.00 300.00 % 200,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 35,400.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 1,250.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 7,250.00 50.00 13,002.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 1,502.00 0.00 0.00 4,000.00 -25.00 % 3,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 760.00 615.00 1,070.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 5,610.00 5,970.00 7,680.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 22,804.00 28,000.00 1,500.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 1,116,673.00 1,142,439.50 702,909.48 534,500.00 671,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 394,725.00 1,103,550.00 491,635.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ดอกเบี้ย 1,066,027.32 841,318.29 702,117.25 600,000.00 66.67 % 1,000,000.00
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลตางๆ 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,460,752.32 1,945,118.29 1,193,752.25 1,200,000.00 1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 81,000.00 62,000.00 66,000.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     คาขายแบบแปลน 103,400.00 112,600.00 6,200.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง 438.00 308.00 372.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 61,160.00 19,643.88 14,503.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 245,998.00 194,551.88 87,075.00 94,000.00 96,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 7,060.00 0.00 10,000.00 400.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 7,060.00 0.00 10,000.00 50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 294,073.32 633,440.81 543,106.18 600,000.00 -33.33 % 400,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 13,950,970.47 15,279,803.76 15,652,854.77 17,000,000.00 0.00 % 17,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,425,873.17 2,216,650.56 2,362,901.94 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 83,419.56 96,105.59 140,034.56 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสุรา 906,502.44 925,538.86 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 1,953,473.45 2,233,825.05 3,578,204.16 3,200,000.00 25.00 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 36,442.88 30,486.80 31,677.31 35,000.00 0.00 % 35,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 155,313.10 145,534.12 95,923.24 150,000.00 0.00 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

807,903.76 1,188,310.00 823,489.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,613,972.15 22,749,695.55 23,228,191.16 25,285,000.00 25,885,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

14,059,596.00 19,850,098.00 21,037,829.00 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,059,596.00 19,850,098.00 21,037,829.00 26,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,515,846.22 48,909,909.59 49,510,701.49 56,443,500.00 57,752,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,752,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,450,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 2,800,000 บาท

 -ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม โดยใช้ฐาน
รับจริง ป 2561 ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงท้องที่  เนื่องจากเปน
ภาษีใหม

ภาษีป้าย จํานวน 650,000 บาท

-ประมาณการสูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงในงบ
ประมาณ 2561 เนื่องจากในพื้นที่มีการประกอบกิจการใหมๆ เกิดขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 671,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และต่ํากวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา จํานวน 20,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และต่ํากวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เพราะมีความไมแนนอนของฐานภาษีที่จะจัดเก็บได้

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน 

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตจําหนายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และสูงกวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เนื่องจากมีเอกชนติดตอขออนุญาต
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และต่ํากวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,600,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 600,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน  และสูงกวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 แตใกล้เคียงรับจริงปปัจจุบัน

ดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 96,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 60,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการไว้สูงกวาประมาณการปปัจจุบัน และต่ํากวารายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

คาจําหนายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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หมวดรายได้จากทุน รวม 50,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปงบประมาณ พ.ศ.2562

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,885,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 400,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และสูงกวารับจริงในปงบ
ประมาณ 2562 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 17,000,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงปงบ
ประมาณ 2562

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,700,000 บาท

-ประมาณการไว้ต่ํากวาประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงปงบ
ประมาณ 2562

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท

-ประมาณการไว้เทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริงปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,000,000 บาท

-ประมาณการเทากับประมาณการปปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงปงบ
ประมาณ2561 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และ
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปรายการใหม ๆ ที่เพิ่มเติมมา เชน เงินอุดหนุน
สงเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด ศพด. สถานศึกษา ของ อปท. เงินอุด
หนุนคาปวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป
รายการเดิม เชน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ  สงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพผู้พิการ  สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปวยเอดส์  ตามยอดลงทะเบียนไว้แล้ว
และที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ ฯลฯ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 480,360 678,240 725,760 725,760 0 % 725,760

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 96,000 166,500 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 96,000 166,500 180,000 180,000 0 % 180,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 7,360 2,717.39 % 207,360

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,425,600 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,097,960 2,566,440 2,640,960 2,648,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,955,027 3,042,520 3,058,774 3,921,120 17.57 % 4,609,920

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 234,600 270,000 270,000 269,000 -24.16 % 204,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 187,150 205,380 212,700 228,960 6.81 % 244,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแกน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 776,650 709,505 841,671 917,112 0 % 917,112

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 58,165 31,855 45,732 36,833 -20.36 % 29,333

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,211,592 4,259,260 4,428,877 5,457,025 6,088,925
รวมงบบุคลากร 6,309,552 6,825,700 7,069,837 8,105,345 8,937,245

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

16,450 54,050 13,850 100,000 100 % 200,000

คาเบี้ยประชุม 15,368 4,872 7,496 20,000 -50 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 89,500 108,000 152,500 234,500 -14.71 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 22,756.75 13,600 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 121,318 189,678.75 187,446 394,500 450,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 503,503 376,960 215,880.5 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 426,600 -29.68 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 44,109 35,763 42,480 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 173,822 0 0 0 0 % 0

คาของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 2,000 0 % 2,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาชดใช้ความเสียหายหรือคาสินไหมทด
แทน

0 0 0 3,000 0 % 3,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 218,011 122,304 184,825.98 530,000 -43.4 % 300,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 30,000 566.67 % 200,000

คาเบี้ยเลี้ยงพยาน 0 0 0 2,000 0 % 2,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

1,000 1,500 2,700 5,000 0 % 5,000

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 118,578 107,880 119,120 450,000 -55.56 % 200,000

โครงการจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
เทศบาลและการติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล

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

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้า
อยูหัว

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานชวง
ปิดภาคเรียน

37,600 21,800 0 0 0 % 0

โครงการเทศบาลพบประชาชน 17,975 34,950 27,550 50,000 -20 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติและ
สร้างความรักสามัคคี

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมเมือง 0 21,480 0 30,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมเมืองเชิงปฎิบัต
 ิการแผนพัฒนาเทศบาล

17,840 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 0 0 218,255 240,000 -83.33 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและการตอต้านการทุจริต
คอรัปชั่นให้แกบุคลากรเทศบาลตําบลหนอง
เรือ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐

0 195,934 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นทั่วไปแกประชาชน

0 0 0 20,000 100 % 40,000

โครงการวันเทศบาล 11,825 21,360 22,160 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 0 0 208,620 240,000 -83.33 % 40,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,924.05 107,033.68 47,199.85 100,000 60 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 1,205,187.05 1,046,964.68 1,088,791.33 2,308,600 1,832,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 198,278.5 181,408 374,438 200,000 -25 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,010 7,780 900 20,000 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 37,148 21,996 23,948 20,000 -25 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุกอสร้าง 0 4,830 12,130 20,000 -25 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,500 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 163,110 46,600 69,900 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,500 7,610 7,780 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 57,500 30,780 40,200 50,000 0 % 50,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,600 -82.14 % 1,000

รวมค่าวัสดุ 460,546.5 304,504 529,296 465,600 386,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 335,037.46 241,313.57 225,741.62 250,000 -20 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 12,754.07 20,669.52 25,432.66 40,000 -25 % 30,000

คาบริการโทรศัพท 33,562.53 24,066.05 19,754.39 30,000 -33.33 % 20,000

คาบริการไปรษณีย 8,000 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,668.65 97,413.32 112,358 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 477,022.71 383,462.46 383,286.67 430,000 340,000
รวมงบดําเนินงาน 2,264,074.26 1,924,609.89 2,188,820 3,598,700 3,008,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักงานซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ

0 95,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล 0 0 0 60,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทไร้สาย(ตัวแม) 0 0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทไร้สาย(ตัวลูก) 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต แบบเกียรธรรมดา  0 0 0 40,800 -100 % 0

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ

0 0 0 729,000 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อกล้องถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 13,500 0 0 % 0

จัดซื้อกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 60,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบ้านงานครัว 0 0 16,900 0 0 % 0

จัดซื้อคูลเลอรสแตนเลสมีฝาปิดก๊อกคู 0 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร (PC) สําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องสแกนเนอร 0 0 0 0 100 % 36,000

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 83,100 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 48,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 21,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network

0 0 0 31,600 -71.84 % 8,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  สี  แบบ Network

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 178,100 78,400 947,400 121,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 20,000 12,400 % 2,500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 20,000 2,500,000
รวมงบลงทุน 0 178,100 78,400 967,400 2,621,900

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสนับสนุนการประเมินการจัด
บริการสาธารณะ

0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 30,000 30,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินอุดหนุนสวนราชการ 8,000 0 27,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหนองเรือ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 68,000 30,000 27,000 40,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 68,000 30,000 27,000 40,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,641,626.26 8,958,409.89 9,364,057 12,731,445 14,617,145
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,124,160 1,026,228 1,193,171 1,509,060 60.83 % 2,427,000

เงินประจําตําแหนง 50,500 46,500 42,000 78,000 0 % 78,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 303,890 330,590 384,660 402,341 0 % 402,341

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 40,238 39,110 38,640 48,180 0 % 48,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,788 1,442,428 1,658,471 2,037,581 2,955,521
รวมงบบุคลากร 1,518,788 1,442,428 1,658,471 2,037,581 2,955,521

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 4,550 0 30,000 233.33 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,820 9,660 9,980 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 76,804 83,400 80,400 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,420 0 2,700 60,000 -41.67 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 144,044 97,610 93,080 200,000 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 162,245 122,440 106,671.9 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 150,000 33.33 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 49,693 11,294 22,425.98 90,000 11.11 % 100,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

149,200 119,360 90,286 650,000 -38.46 % 400,000

โครงการหนวยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษี 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,040 3,740 1,190 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 363,178 256,834 220,573.88 920,000 710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,342 51,420 61,391 60,000 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,875 1,570 810 5,000 -50 % 2,500

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

วัสดุคอมพิวเตอร 15,300 25,100 15,810 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 78,517 78,090 78,011 118,000 95,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย 18,982 14,153 10,559 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 18,982 14,153 10,559 20,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 604,721 446,687 402,223.88 1,258,000 1,065,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี่สํานักงาน  1ตัว 3,500 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานผู้บริหาร 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักงาน 0 0 0 22,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง 0 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค 0 0 0 50,000 -100 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 16,500 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 0 38,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network

0 0 0 15,800 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  สี  แบบ Network

0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร 0 0 0 0 100 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader)

0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,500 38,000 0 176,800 55,800
รวมงบลงทุน 3,500 38,000 0 176,800 55,800

รวมงานบริหารงานคลัง 2,127,009 1,927,115 2,060,694.88 3,472,381 4,076,821
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,768,635.26 10,885,524.89 11,424,751.88 16,203,826 18,693,966

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 19,960 2,051.1 % 429,360

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 18,000 0 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 37,960 447,360
รวมงบบุคลากร 0 0 0 37,960 447,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15,120 12,500 10,000 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 36,000 -72.22 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 15,120 12,500 10,000 56,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 19,218 39,900 90,286 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 110,000 36.36 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 23,140 23,840 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 34,860 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 23,395 40,000 0 % 40,000

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 0 0 29,750 40,000 -100 % 0

โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการรณรงควินัยจราจร 34,855 0 28,605 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 4,800 2,800 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 112,073 68,540 174,836 275,000 315,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,894 13,351 8,061.4 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,700 400 1,100 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 11,100 5,600 11,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 27,694 19,351 20,361.4 40,000 30,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 14,687.52 16,966.57 15,367.48 20,000 -25 % 15,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,755.79 3,679.73 3,285.97 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 7,524.24 9,703.83 9,420.14 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 24,967.55 30,350.13 28,073.59 50,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 179,854.55 130,741.13 233,270.99 421,000 410,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0 0 0 0 100 % 40,800

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 0 0 4,900 0 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network 

0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 4,900 7,900 40,800
รวมงบลงทุน 0 0 4,900 7,900 40,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000 30,000 30,000 0 0 % 0

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแกน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 209,854.55 160,741.13 268,170.99 496,860 928,160
งานเทศกิจ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 38,560 518.67 % 238,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 38,560 238,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 38,560 238,560
รวมงานเทศกิจ 0 0 0 38,560 238,560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 228,240 257,040 273,480 311,760 4.89 % 327,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 187,150 205,380 194,820 228,960 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 424,730 462,555 448,340 475,622 0 % 475,622

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 55,000 56,865 51,080 46,198 -5.2 % 43,798

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 895,120 981,840 967,720 1,062,540 846,420
รวมงบบุคลากร 895,120 981,840 967,720 1,062,540 846,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,720 11,400 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาบ้าน 28,636 36,000 36,000 46,000 30.43 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,400 3,300 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 28,636 46,120 50,700 71,000 85,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 32,300 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 4,190 14,316 40,000 -50 % 20,000

โครงการสงเสริมความรู้ด้านการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 47,482 0 50,000 -20 % 40,000

โครงการอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 672,605.4 869,723 54,016 180,000 -72.22 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 672,605.4 953,695 68,332 460,000 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 24,890 7,705 10,000 25,000 -60 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,500 14,580 19,500 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 69,950 68,260 54,700 80,000 0 % 80,000

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

วัสดุเครื่องดับเพลิง 93,530 49,500 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุอื่น 1,500 0 0 10,000 -70 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 200,370 140,045 84,200 225,000 163,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 901,611.4 1,139,860 203,232 756,000 498,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,796,731.4 2,121,700 1,170,952 1,818,540 1,344,420

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,006,585.95 2,282,441.13 1,439,122.99 2,353,960 2,511,140
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 198,800 598,694 697,680 -10.06 % 627,480

เงินประจําตําแหนง 0 28,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 226,800 640,694 739,680 669,480
รวมงบบุคลากร 0 226,800 640,694 739,680 669,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 24,000 66,000 78,000 0 % 78,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 9,600 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 24,000 75,600 143,000 113,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 39,900 1,970 530 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 233.33 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,822 2,500 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 580 400 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 52,302 4,870 530 70,000 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,504 16,145 19,088 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 480 0 5,289 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 5,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 8,984 16,145 29,977 40,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 61,286 45,015 106,107 253,000 283,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network

0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 61,286 271,815 746,801 1,000,580 952,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 368,060 901,061 941,994 1,386,360 13.33 % 1,571,160

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 99,000 333,600 340,560 354,514 0 % 354,514

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 11,000 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,060 1,294,661 1,342,554 1,800,874 1,985,674
รวมงบบุคลากร 478,060 1,294,661 1,342,554 1,800,874 1,985,674

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,700 6,000 -16.67 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 2,700 16,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,650 1,000 12,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 24,000 -58.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,416 41,462 7,636 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 87,226 76,045 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

517,700 582,400 350,847 541,210 14.52 % 619,790

วันที่พิมพ : 30/8/2562  09:48:36 หน้า : 18/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 14,190 2,000 0 420,000 -97.62 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 634,182 702,907 370,483 1,015,210 649,790
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 948 14,329 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,954 19,990 19,982 20,000 -75 % 5,000

คาอาหารเสริม (นม) 839,164.2 2,176,540.6 2,150,343.6 2,206,022 -1.29 % 2,177,557

วัสดุกอสร้าง 0 23,100 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,500 910 280 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 4,600 10,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 866,166.2 2,244,869.6 2,170,605.6 2,281,022 2,217,557
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 27,230.7 30,371.36 23,651.19 30,000 -33.33 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 26,349.13 23,157.87 16,793.55 25,000 -20 % 20,000

คาบริการโทรศัพท 9,061.83 9,095.54 7,501.77 15,000 -20 % 12,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 763.98 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 63,405.64 62,624.77 47,946.51 90,000 57,000
รวมงบดําเนินงาน 1,563,753.84 3,010,401.37 2,591,735.11 3,402,232 2,934,347
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 210,000

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงห้องประชุมพร้อมชุดไมค
ประชุมไร้สาย

0 0 0 0 100 % 285,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  สี  แบบ Network

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 495,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลตําบล
หนองเรือ 1

195,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 195,300 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 195,300 0 0 10,000 495,000

วันที่พิมพ : 30/8/2562  09:48:36 หน้า : 20/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 3,696,000 4,112,000 4,094,000 0 0 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 0 0 0 4,152,000 -1.93 % 4,072,000

รวมเงินอุดหนุน 3,696,000 4,112,000 4,094,000 4,152,000 4,072,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,696,000 4,112,000 4,094,000 4,152,000 4,072,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,933,113.84 8,417,062.37 8,028,289.11 9,365,106 9,487,021
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหาหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําชุมชน

39,840 40,080 1,680 24,000 0 % 24,000

รวมค่าใช้สอย 39,840 40,080 1,680 24,000 24,000
รวมงบดําเนินงาน 39,840 40,080 1,680 24,000 24,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 39,840 40,080 1,680 24,000 24,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,034,239.84 8,728,957.37 8,776,770.11 10,389,686 10,463,501

วันที่พิมพ : 30/8/2562  09:48:36 หน้า : 21/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 298,020 227,679 366,060 314,120 248.4 % 1,094,400

เงินประจําตําแหนง 12,000 23,767 42,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 136,030 152,980 157,260 167,522 0 % 167,522

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 10,105 6,440 2,160 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 456,155 410,866 567,480 541,642 1,321,922
รวมงบบุคลากร 456,155 410,866 567,480 541,642 1,321,922

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 17,500 21,000 42,000 71.43 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,620 1,190 3,200 8,000 25 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 5,620 18,690 24,200 85,000 117,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,908 81,681 64,168 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 105,000 71.43 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 38,260 2,240 3,854 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,280 9,985 620 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 121,448 93,906 68,642 185,000 220,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,744 10,914 12,400 20,000 -50 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 17,740 3,500 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 38,340 33,940 8,140 10,000 -50 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 8,960 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 10,340 17,920 10,350 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 73,164 75,234 30,890 75,000 45,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 2,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 200,232 187,830 123,732 347,000 384,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 16,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 16,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  สี  แบบ Network

0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 32,000 17,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 32,000 17,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 656,387 598,696 723,212 906,542 1,705,922
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 80,620 151.33 % 202,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 92,620 214,620
รวมงบบุคลากร 0 0 0 92,620 214,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 10,000 1,900 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาบ้าน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,000 215,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 2,595 0 0 % 0

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการบ้านนาอยูชุมชนนามอง 0 0 42,630 50,000 -20 % 40,000

โครงการปองกันโรคระบาดจากสัตวและ
แมลง

0 0 74,980 0 0 % 0

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอนํา
โดยแมลง

0 0 0 80,000 0 % 80,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อ
สม.

226,050 0 0 0 0 % 0

โครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ 13,000 62,970 0 0 0 % 0

โครงการรณรงคสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 0 38,457 40,000 0 % 40,000

โครงการสงเสริมคัดแยกขยะและจัดการ
ขยะ 

8,000 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล

0 0 29,607 50,000 -20 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

0 0 0 50,000 -20 % 40,000

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

รวมค่าใช้สอย 247,050 62,970 188,269 350,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 10,050 10,000 -50 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 31,920 19,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 31,920 19,000 10,050 60,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 278,970 81,970 198,319 435,000 550,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทพื้นฐานประจําสํานัก
งาน

0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต 0 0 0 0 100 % 40,800

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 0 0 0 118,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 118,000 83,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 118,000 83,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 160,000 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 0 0 0 64,000 -25 % 48,000

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

0 0 0 42,000 -14.29 % 36,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัย
มะเร็งเต้านม

0 0 0 48,000 33.33 % 64,000

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค

0 0 0 6,000 100 % 12,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 30,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 160,000 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 308,970 81,970 358,319 805,620 1,008,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 236,640 264,660 279,180 328,680 11.68 % 367,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 11,000 12,000 12,000 18,000 0 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 247,640 276,660 291,180 346,680 427,080
รวมงบบุคลากร 247,640 276,660 291,180 346,680 427,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 26,700 36,000 36,000 36,000 66.67 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 26,700 36,000 36,000 76,000 80,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,150 70,925 94,140 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 115,000 30.43 % 150,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 23,012 2,240 3,152 40,000 -50 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

12,200 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 160,575 255,924 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 14,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 10,400 0 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 268,937 353,489 97,292 205,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,592 12,881 9,720 20,000 -75 % 5,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 2,840 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 36,966 26,990 8,996.5 40,000 25 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 4,340 9,990 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 16,190 9,450 8,700 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 59,748 53,661 40,246.5 105,000 85,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 17,890.46 17,646.66 13,931.87 30,000 -33.33 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 6,259.5 5,345.2 3,990.03 15,000 -33.33 % 10,000

คาบริการโทรศัพท 20,117.07 17,109.3 11,941.2 40,000 -50 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 44,267.03 40,101.16 29,863.1 105,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 399,652.03 483,251.16 203,401.6 491,000 405,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 122,000 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 14,700

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 122,000 14,700
รวมงบลงทุน 0 0 0 122,000 14,700

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 647,292.03 759,911.16 494,581.6 959,680 846,780
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,612,649.03 1,440,577.16 1,576,112.6 2,671,842 3,561,122

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,790 277,920 280,728 353,880 -5.12 % 335,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 249,790 277,920 280,728 353,880 335,760
รวมงบบุคลากร 249,790 277,920 280,728 353,880 335,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาเชาบ้าน 33,000 33,000 14,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 33,000 33,000 14,000 52,000 52,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,150 73,150 90,286 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 80 % 180,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,360 5,586 12,644 30,000 0 % 30,000

โครงการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสงเคราะหประชาชนหรือด้อย
โอกาส

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 82,510 78,736 102,930 150,000 265,000
รวมงบดําเนินงาน 115,510 111,736 116,930 202,000 317,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network 

0 0 0 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 7,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 7,900 0

วันที่พิมพ : 30/8/2562  09:48:36 หน้า : 31/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 365,300 389,656 397,658 563,780 652,760
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 365,300 389,656 397,658 563,780 652,760

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 870,888 757,761.3 597,010 1,076,880 -2.36 % 1,051,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 4,844 8,030 12,000 0 % 12,000

เงินประจําตําแหนง 50,500 54,000 42,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 921,388 816,605.3 647,040 1,148,880 1,123,440
รวมงบบุคลากร 921,388 816,605.3 647,040 1,148,880 1,123,440

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาเชาบ้าน 58,300 42,900 23,400 26,700 12.36 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,260.1 2,043.25 2,000 11,000 9.09 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 62,560.1 44,943.25 25,400 77,700 67,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,800 53,200 730 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 25 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 37,370 39,820 4,854 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,650 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 108,170 94,670 5,584 270,000 300,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,747 23,615 26,995 30,000 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 800 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 36,150 24,500 29,690 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 76,697 48,115 56,685 70,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 247,427.1 187,728.25 87,669 417,700 422,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 0 4,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงานผู้บริหาร 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 0 % 11,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 0 0 0 0 100 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด 
LED  ขาวดํา ชนิด Network 

0 0 0 7,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)

0 0 0 0 100 % 6,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,000 0 30,900 34,300
รวมงบลงทุน 0 4,000 0 30,900 34,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,168,815.1 1,008,333.55 734,709 1,597,480 1,579,740
งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 117,682 83,477 0 65,920 207.37 % 202,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 450 0 0 12,000 0 % 12,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 396,000 445,000 549,069 556,402 0 % 556,402

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 44,000 59,000 71,967 72,000 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,132 587,477 621,036 706,322 843,022
รวมงบบุคลากร 558,132 587,477 621,036 706,322 843,022

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาเชาบ้าน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 15,000 15,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 138,630.39 133,000 96,000 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 180,000 11.11 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,010 17,694 0 5,000 0 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 99,933.59 43,530 25,290 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 246,573.98 194,224 121,290 285,000 255,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 10,143 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 16,850 42,050 48,140 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 152,540 138,010 144,965 200,000 -25 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 7,850 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,500 34,070 27,710 65,000 -23.08 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 4,900 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 204,740 229,173 220,815 335,000 265,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 451,313.98 423,397 342,105 640,000 540,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา (Welding 
Machine)

0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑโรงงาน

เครืองมือทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีตสด (SLUMP  TEST)

0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา

0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซื้อเทปวัดระยะ 0 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 39,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 39,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0 109,461.42 139,171.34 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 109,461.42 139,171.34 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 109,461.42 139,171.34 0 0
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,009,445.98 1,120,335.42 1,102,312.34 1,346,322 1,422,022
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 159,600 146,300 165,112 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 39,310 0 0 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ชุมชน

0 0 40,510 50,000 -20 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,276 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 216,186 146,300 205,622 280,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 4,550 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 14,660 13,395 20,000 -75 % 5,000

วัสดุกอสร้าง 0 9,385 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุการเกษตร 5,950 25,420 47,530 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 5,950 49,465 65,475 120,000 75,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 11,952.33 20,928.67 10,212.4 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,952.33 20,928.67 10,212.4 30,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 234,088.33 216,693.67 281,309.4 430,000 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา(เครื่องดีเซล) 0 0 0 95,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 95,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 95,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 234,088.33 216,693.67 281,309.4 525,000 350,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 187,150 205,380 212,700 228,960 6.81 % 244,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 331,610 398,188 639,035 671,122 0 % 671,122

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 36,275 40,230 72,796 68,532 0 % 68,532

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 555,035 643,798 924,531 968,614 984,214
รวมงบบุคลากร 555,035 643,798 924,531 968,614 984,214
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,573,750 2,571,339.54 1,846,879.51 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 1,975,000 1.27 % 2,000,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ขยะ

0 46,185 44,020 50,000 -20 % 40,000

โครงการรณรงคสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29,375 54,629 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรี
ไซเคิล

0 39,115 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,945 38,505 152,540 900,000 -72.22 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,744,070 2,749,773.54 2,043,439.51 3,025,000 2,340,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 8,000 -37.5 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 157,984 106,580 43,560 60,000 0 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 2,250 0 0 10,000 -50 % 5,000
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วัสดุยานพาหนะและขนสง 142,550 16,660 24,736 200,000 -60 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 362,680 378,620 300,310 500,000 -44 % 280,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 19,800 14,400 0 20,000 -75 % 5,000

วัสดุอื่น 0 2,190 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 685,264 518,450 368,606 800,000 437,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 247,548.59 160,777.49 250,000 -20 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 247,548.59 160,777.49 255,000 205,000
รวมงบดําเนินงาน 2,429,334 3,515,772.13 2,572,823 4,085,000 2,987,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 249,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 249,900 0 0 0 0
รวมงบลงทุน 249,900 0 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,234,269 4,159,570.13 3,497,354 5,053,614 3,971,214
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 6,510 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 400 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 6,510 0 20,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 6,510 0 20,000 100,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 6,510 0 20,000 100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,646,618.41 6,511,442.77 5,615,684.74 8,542,416 7,422,976

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,950 34,300 1,600 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 47,000 0 % 47,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา
ทางสังคม

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการครอบครัวอบอุน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา 14,565 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชน 17,496 0 0 0 0 % 0
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โครงการประชุมจัดทําแผนชุมชน 0 22,980 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
กรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลชุดตางๆ 

312,080 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะ
กรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ
กรรมการพัฒนาเทศบาลชุดตางๆ

0 353,302 485,385 480,000 -47.92 % 250,000

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูง
อายุ

0 0 0 300,000 -16.67 % 250,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 281,880 30,000 0 % 30,000

โครงการศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมสตรี 28,860 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาสตรี 0 9,375 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 0 19,370 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 377,951 439,327 768,865 1,067,000 717,000
รวมงบดําเนินงาน 377,951 439,327 768,865 1,067,000 717,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต  แบบเกียรธรรมดา 0 0 0 40,800 -100 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,800 16,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 40,800 16,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 377,951 439,327 768,865 1,107,800 733,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 377,951 439,327 768,865 1,107,800 733,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 54,615 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมเยาวชน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,500 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,500 54,615 150,000 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,500 54,615 160,000 160,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0 1,500 54,615 160,000 160,000

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ 42,760 43,442 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน 23,502 32,713 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเยาวชน
และประชาชน

39,065 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 105,327 76,155 0 80,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 5,000 19,624 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 5,000 19,624 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 110,327 95,779 0 90,000 70,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 32,000 40,000 80,000 0 0 % 0

โครงการจัดแขงขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชน

0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 32,000 40,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 32,000 40,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 142,327 135,779 80,000 170,000 150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประจําปี "ฮีดฮอยอีสาน 
งานของดีหนองเรือ"

75,000 85,000 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 88,575 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีปีใหม 5,790 4,200 7,500 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและ
วันกตัญญู

69,305 76,601 96,685 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี 0 4,500 297,734 180,000 -55.56 % 80,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานตามนโยบาย
จังหวัดขอนแกน "รําดอกคูณเสียงแคน 
๒๒๐ ปี มหานครขอนแกน" เนื่องในงาน
เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว 
และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 
๒๕๕๙

0 14,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 238,670 184,301 401,919 370,000 270,000
ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 238,670 184,301 401,919 380,000 280,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 10,000 0 10,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 130,000 150,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี 0 0 0 120,000 0 % 120,000

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 0 50,000 0 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 10,000 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 150,000 160,000 270,000 270,000
รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 150,000 160,000 270,000 270,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 288,670 334,301 561,919 650,000 550,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 430,997 471,580 696,534 980,000 860,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 44,640 45,000 0 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 24,100 24.48 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 44,640 45,000 0 24,100 30,000
รวมงบดําเนินงาน 44,640 45,000 0 24,100 30,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาถมดิน

โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินรองรับ
การกอสร้างศูนยบริหารราชการเทศบาล
ตําบลหนองเรือในที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ 
ขก. 1205  หมูที่ 2

0 0 0 1,625,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ถนนรอบบ้าน 
1 พร้อมรางระบายน้ํา (ซอยพรพระแทน 4)

0 0 0 385,800 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 16 
(ใหมศรีทอง)

0 0 0 0 100 % 696,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.ถนนชนสุภาพ 
(ข้างวัดป่าสิทธาราม)

0 0 0 0 100 % 1,010,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 17  หมู
ที่ 10

0 969,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 18

0 0 0 1,184,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนน คสล.พร้อมราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 20

0 0 0 0 100 % 638,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนพาทีสุวรรณสาร

0 0 0 0 100 % 1,737,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ซอย
หอมหวล 4

0 0 0 0 100 % 381,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
ทรัพยเจริญพัฒนา

310,000 0 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ถนน
ราษฎรพัฒนา

825,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอย
พัฒนามงคล 2

0 0 0 700,000 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย 0 0 0 1,146,300 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนชนสุภาพชวงแยก
ถนนพรหมมาตยถึงวัดป่าสิทธาราม หมูที่ 
10

0 584,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย 0 0 0 607,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนา
มงคล 5

0 0 0 0 100 % 148,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลัง
ไปรษณีย

0 0 0 280,500 -100 % 0

เงินชดเชยคา (K) สัญญาแบบปรับราคาได้ 0 0 0 175,000 5.37 % 184,400

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,135,000 1,553,500 0 6,104,900 4,794,400
รวมงบลงทุน 1,135,000 1,553,500 0 6,104,900 4,794,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,179,640 1,598,500 0 6,129,000 4,824,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,179,640 1,598,500 0 6,129,000 4,824,400

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 84,421.16 84,794.16 77,234 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 80,000 -25 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาตลาดสด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสงเสริมกิจกรรมตลาดสดนาซื้อ ผู้
ขายสุขภาพดี

4,925 0 0 0 0 % 0

โครงการอาหารปลอดภัยใสใจตลาดสดนา
ซื้อ

0 0 25,740 40,000 0 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 89,346.16 84,794.16 102,974 240,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 156,086.78 146,218.12 117,888.68 190,000 -21.05 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 45,267.16 55,314.93 56,290.15 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 201,353.94 201,533.05 174,178.83 270,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 290,700.1 286,327.21 277,152.83 510,000 430,000
รวมงานตลาดสด 290,700.1 286,327.21 277,152.83 510,000 430,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 290,700.1 286,327.21 277,152.83 510,000 430,000
แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 135,457 153,159 181,237 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 8,000 0 % 8,000
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,294,400 4,467,500 4,816,800 8.47 % 5,224,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 760,000 880,000 921,600 15.63 % 1,065,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 56,000 60,000 54,000 72,000 -16.67 % 60,000

สํารองจาย 11,798.4 0 0 100,000 48.64 % 148,640

รายจายตามข้อผูกพัน 160,200 120,632.5 148,367.5 0 0 % 0

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 0 50,930 -1.83 % 50,000

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 0 0 0 48,540 3.01 % 50,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0 0 0 100,530 0.47 % 101,000

เงินชวยพิเศษ 0 0 53,640 2,000 0 % 2,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

509,260 510,760 552,560 607,670 4.31 % 633,840

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 13,728 13,728 13,728 15,000 0 % 15,000

รวมงบกลาง 886,443.4 5,912,679.5 6,351,032.5 6,943,070 7,558,880
รวมงบกลาง 886,443.4 5,912,679.5 6,351,032.5 6,943,070 7,558,880
รวมงบกลาง 886,443.4 5,912,679.5 6,351,032.5 6,943,070 7,558,880

รวมแผนงานงบกลาง 886,443.4 5,912,679.5 6,351,032.5 6,943,070 7,558,880
รวมทุกแผนงาน 29,599,759.99 38,947,013.03 37,323,684.65 56,395,380 57,711,745
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลหนองเรือ 

อ าเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  57,711,745 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 14,617,145  บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,937,245  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320  บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ
28,800.- บาท  จ านวน  12 เ ดื อน  และรองน าย ก 
เทศมนตรี จ านวน 2 คน เดือนละ 15,840 บาท ต่อคน
จ านวน 12 เดือน ในอัตราของเทศบาล ที่มีรายได้เกิน
25-50 ล้านบาท ตามกฎหมายก าหนด หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 

 
บาท 

      

  
-เ พ่ื อจ่ า ย เป็ น เ งิ นค่ า ตอบแทนประจ า ต า แหน่ ง
นายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ต่อคน จ านวน
12 เดือน รองนายกเทศมนตรีเดือนละ  4,500 บาท   
ต่อคน จ านวน 12 เดือน จ านวน 2 คน ในอัตราของ
เทศบาลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาทตามกฎหมาย
ก าหนด หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 
 

บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 6,000 บาท ต่อคนจ านวน 12 เดือน รองนายก 
เทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาทต่อคน จ านวน12 เดือน 
จ านวน  2  คน  ในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกิน   
25-50 ล้านบาทตามกฎหมายก าหนดหรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ
น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี  อั ต ร า เ ดื อ น ล ะ  10,080.- บ า ท

    
 

  



 
 
 

หน้าที ่: 3 / 240 

จ านวน 12 เดือน และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200 บาท
จ านวน 12 เดือน ในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกิน   
25-50 ล้านบาท ตามกฎหมายก าหนด หรือกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธาน 
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล  ดังนี้.- 
    (1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท 
12 เดือน  เป็นเงิน 190,080.-บาท 
    (2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ12,960.-
บาท 12 เดือน  เป็นเงิน 155,520.-บาท 
    (3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาทต่อ
คน จ านวน 10 อัตรา 12 เดือนเป็นเงิน 
1,209,600.-บาท 
ในอัตราของเทศบาลที่มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท 
ตามกฎหมายก าหนด  หรือ ระเบียบ มท.ว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธาน 
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,088,925  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 4,609,920 

 
บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนั กงาน เทศบาล  ประจ าปี   ค านวณตั้ ง จ่ าย ไว้  
12  เดือน  เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
เทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ต าแหน่งปลัดเทศบาลที่
ได้รับเงินเพ่ิมค่าตอบแทนรายเดือนเป็นไปตามประกาศ 
ก.กลาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทน นอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันที่ 22เมษายน  2547 และหนังสือ
ส านักงาน ก.กลาง ที่ มท 0809.3/ว.28  ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2548ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี  
เดือนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

    

 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 204,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาลตาม
ประกาศ ก.กลาง  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้ าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้ รับ เงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  22
เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท
0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548ประกอบ
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นไป
ตามกรอบแผนอัตราก าลั ง  3 ปี (พ.ศ .2561-2563)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559
หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่นเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังในปี  
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งบประมาณ และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบ
อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี้แล้วแต่กรณี ส าหรับพนักงานเทศบาล จ านวน 5 ราย 
ดังนี้ 
   (1) นักบริหารงานท้องถิ่น ต าแหน่งปลัดเทศบาล ที่ 
        ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย 
        เงินเดือนเงินประจ าต าแหน่ง  เดือนละ  
        7,000 บาท  จ านวน12 เดือน 
   (2) นักบริหารงานท้องถิ่น  ผู้ด ารงต าแหน่ง 
        รองปลัดเทศบาล เป็นเงินประจ าต าแหน่ง   
        เดือนละ 3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 
   (3) นักบริหารงานทั่วไป ผู้ด ารงต าแหน่ง 
        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินประจ า 
        ต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
    (4) นักบริหารงานทั่วไป  ผู้ด ารงต าแหน่ง 
         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เป็นเงินประจ า 
         ต าแหน่ง เดือนละ 1,500 บาทจ านวน 12 เดือน 
    (5) นักบริหารงานทั่วไป  ผู้ด ารงต าแหน่ง 
        หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
        เดือนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 244,560  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจ า ของส านักปลัดเทศบาล  เป็นไปตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่  มท  0809.3/ ว  2683 ลงวันที่  15  ธันวาคม2558
ประกอบหนังสือนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท
0809.3/ ว 8  ลงวันที่  17  เมษายน  2561 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 เป็นไปตามกรอบ
แผน อัตราก าลั ง  3 ปี  (พ.ศ .2561-2563) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงาน
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บุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2558  ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2561 หรือ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
อ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังในปีงบประมาณ และ
หนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณ ี

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 917,112 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ของส านักปลัดเทศบาล 
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  เป็นไปตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) หนังสือส านักงาน
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 หรือหนังสือสั่งการหรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี   

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 29,333  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่  1
กรกฎาคม 2558 หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ
แล้วแต่กรณีส าหรับพนักงานจ้างของส านักปลัดเทศบาล 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
หนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 3,008,000 
 

บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 450,000 

 
บาท 
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   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 
 

บาท 

      

  
(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ตรวจรายงาน และประเมินความช านาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยคณะกรรมการประเมินผลงาน
คณะกรรมการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสรรหา สอบ
เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 หนั งสือกระทรวงการคลั ง  ด่วนที่ สุ ด  ที่  กค
0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  2580 ลงวันที่  12 กันยายน  2561 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
 (2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่นเจ้าหน้าที่
ในการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการต่าง ๆที่เป็นเจ้าหน้าที ่
ตามค าสั่งฯ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้ง ฯลฯตามทีส่ านักงาน กกต.
ร้องขอ  หรือเป็นหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรือ ต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน  เช่น
การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561 หรือ
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ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(3) เงินรางวัล 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้เทศบาล
รวมทั้งกรณีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
(4) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณี พิ เศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปผลการประเมิน และ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท.0891.3/ว 25 ลงวันที่  9 มีนาคม  2549 ประกอบ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 
ลงวันที่  24 ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0808.2/ว  859 ลงวันที่  29 
พฤษภาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว 3072 ลงวันที่  29  กันยายน  2557
เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.
และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบ
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หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
     - ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
 ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

   ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการที่เทศบาลต าบลหนองเรือแต่งตั้งหรือสภา
เทศบาลต าบลหนองเรือแต่งตั้ง และระเบียบกฎหมาย
ก าหนดให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ หรือระเบียบหนังสือ  
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก 
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง หรือ อัตราที่ ก าหนดภายหลั ง         
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ ของส านักปลัดเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 200,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ 
นี้แล้วแต่กรณี 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2549  อัตราที่ก าหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่  มท0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 1,832,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 300,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่เกี่ยวกับ
การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
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อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน   
ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่ให้ได้มาซึ่งเครื่องถายเอกสาร
ใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร  และอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น ในลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล  ในสื่ อประเภทต่าง  ๆ 
เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(8) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร และ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือ คู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือกฎหมาย ฯลฯ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษา และ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว  966      
ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
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เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างานหรือตามหนังสือ ที่ มท 
0313.4/ว 1452 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541ประกอบ 
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่   9
ธันวาคม  2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(11) ค่าเบี้ยประกัน  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลัง   
เทศบัญญัตินี้ ฯลฯ 
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ท าความสะอาดถนน        
จ้างเหมาสูบน้ า  จ้างเหมาปราบวัชพืช  ดูแลต้นไม้       
ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมา
จัดท าของ ค่าจ้างออกแบบอาคารส านักงาน หรืออาคาร
ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที ่มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม2559 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม  2561  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม 2560 
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กฎกระทรวง  ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ ให้บริการงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ. 2562 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(13) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสายวิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานของกิจการสภา
ประชาคมเมืองผู้น าชุมชนกับเทศบาลต าบลหนองเรือใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอ านาจหน้าที่
ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริการ
ร่วมเทศบาลต าบลหนองเรือ รับค าร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การจัดท าเอกสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
        กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 
    27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจา้งผู้ให้บริการงานจ้าง 
   ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  
5) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที ่
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
    แล้วแต่กรณี 
          ก ร ณี จ้ า ง แ ร ง ง า น   ใ ห้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย  ดังนี้ 
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1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
    ลักษณะ 6  จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติ แร งงานสั ม พันธ์   พ.ศ .  2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่
เกี่ยวกับการรับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน หรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพ่ือลงนามบันทึกข้อตกลง
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็นไปตามหนังสือ
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตรา
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง  
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือของเทศบาลต าบลในโอกาส
ต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการตามค าสั่ง หรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
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หรือเอกชน ฯลฯ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือ  ที่  มท  0808.4/ว2381 ลงวันที่  
28  กรกฎาคม   2548 หรือระเบียบหนังสือสั่ งการ
อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง  หรือ  อัตราที่ ก าหนดภายหลั ง        
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานประเพณ ีและ 
    พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ  
      - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ พิธีทาง
ศาสนาประเพณีต่าง ๆรวมทั้งที่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการ 
จากกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น อ าเภอหนองเรือ หรือตาม
ความต้องการของประชาชนในชุมชนเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  
28  กรกฎาคม  2548 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง  หรือ  อัตราที่ ก าหนดภายหลั ง        
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(4) ค่ารับรองงานรัฐพิธี  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการจัดงานรัฐพิธี หรือ
งานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น 
งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานรับเสด็จงานพิธีการทาง
พุทธศาสนา ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์
เอกสาร ดอกไม้แจกัน เครื่องทองน้อย พานพุ่ม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรองใน
งานพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม  2548 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้ว 
แต่กรณี 



 
 
 

หน้าที ่: 16 / 240 

 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ประมาณ
การตั้งไว้  ส าหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล จ านวน 2,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล ให้
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้เทศบาล รวมทั้งกรณีอ่ืน ๆ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและความเหมาะสม
ฯลฯ เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม2556 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

    ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จ านวน 3,000  บาท 

     

  
- ค่ าชด ใช้ ค่ า เสี ยหาย  หรื อ  ค่ าสิ น ไหมทดแทน
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 หรือกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556 หรือจ่ายเป็นค่าชดใช้
ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยโดยการ
ส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  กรณีรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหายและ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้มีการจ่ายเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งคืนเงินกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย 
พ.ศ.2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเป็นค่าชดใช้
ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนส าหรับความ
เสียหาย กรณีเกิดความเสียหายจากทรัพย์สินของ
เทศบาลหรือทรัพย์สินที่เทศบาลครอบครองหรือได้รับ
มอบอ านาจให้ควบคุม ดูแล หรือความเสียหายอันเกิด
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จากการกระท าความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือ
ความเสียหายกรณีอ่ืน ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และ   
ที่แก้ไข เพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง
หลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก  ลงวันที่ 3 ตุลาคม
2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0804.4/
ว 144  ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่ น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทั้ งผู้ที่ ได้รับค าสั่ งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่ พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน     
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 18 / 240 
    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 200,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน หรือจัดการ
เลือกตั้ง เช่น เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล หรือการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
ภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งฯลฯตามที่ส านักงาน กกต.
ร้องขอ หรือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เช่น การส ารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2561 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195  ล าดับที่ 16 

    

 

  

    ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน จ านวน 2,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือเงินรางวัลค่าชดใช้
ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
หรือกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พวงมาลา ช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้ และพานประดับพุ่มดอกไม้ เพ่ือมอบให้บุคคล
ต่าง ๆ หรือวาง ณ อนุสาวรีย์ หรือศพผู้มีเกียรติแล้ว   
แต่ละกรณี โดยอัตราค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและ  
คู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละ
ไม่เกิน 300 บาท ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่ม
ดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ครั้งละไม่เกิน 1,000
บาท ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติพวงละไม่เกิน 
400 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0807/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 ประกอบ 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 19 / 240 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0514/36272    
ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2530 หรือ อ่ืน ๆ ตามระเบียบ 
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการในภายหลังเทศบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

    โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 200,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคล  ได้แก่ การจัดงานรัฐพิธี การจัดนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจ  ฯลฯ เช่น การตกแต่งไฟประดับของ
สถานที่ต่าง ๆประดับตกแต่ง ธงทิว ธงชาติธงสัญลักษณ์ 
ไม้ดอก ไม้ประดับ เวทีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2559 ประกอบเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195  ล าดับที่ 24 
 

    

 

  

    
โครงการจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 200,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ เป็น 
ไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
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2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 194  ล าดับที่ 9 
 

    โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาเทศบาลและการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

จ านวน 30,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมิน 
ผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาลหรือส ารวจ
ข้อมูลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และการ
ส ารวจข้อมูลอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าโปรแกรมบันทึกฐานข้อมูล ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล  ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการฯลฯเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้   ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199  ล าดับที่ 23 
 

    

 

  

    
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 100,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ได้แก่
การจัดงานรัฐพิธี จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ฯลฯ
เช่น การตกแต่งไฟประดับของสถานที่ต่าง ๆ ประดับ
ตกแต่ง ธงทิว ธงชาติธงสัญลักษณ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ
เวทีเฉลิมพระเกียรติฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบเป็นไป
ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่ สุ ดที่  มท
0808.2/ว  3886  ลงวั นที่  28  มิ ถุ น ายน2562 หรื อ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195  ล าดับที่ 13 
 

    โครงการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นด าเนินการประชุม
ประชาคม รับฟังความคิดเห็น ให้ความรู้แก่ประชาชน
และกลุ่มเป้ายที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
หรือการได้มาซึ่งข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล ค่าวัสดุในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195
ล าดับที่ 14 
 

    

 

  

    โครงการเทศบาลพบประชาชน จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเทศบาล
พบประชาชนจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
เพ่ือให้ความรู้ทางด้านวิชาการ การให้บริการส่งเสริม
อาชีพ การสาธารณสุข การนันทนาการ และการรณรงค์
กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ค่าตอบแทนหน่วยงานผู้ให้บริการต่าง ๆ ค่าเวชภัณฑ์ 
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ค่าของรางวัล นักแสดง  นักดนตรี  ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ประกอบ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
181 ล าดับที่ 1 
 

    โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติและสร้างความรัก
สามัคคี 

จ านวน 30,000 

 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกและรวมพลังประชาชนในชุมชนในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ และเทิดทูนไว้  ซึ่งสถาบันพระ 
มหากษัตริย์   อาทิ  เช่น  กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สร้างความรู้รักสามัคคี 
เป็นต้น  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ       ที่
จ าเป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2559 ประกอบหนั ง สื อ ก ร ะทร ว ง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
มิถุนายน  2562  หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 182 
ล าดับที่ 2 
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    โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร เช่น ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ฯลฯ ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ ใช้ในการฝึกอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่จ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) หน้าที่ 194  ล าดับที่ 11 
 

    

 

  

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก่
ประชาชน 

จ านวน 40,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนได้แก่ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการหรือ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่  มท0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลัง เทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 193  ล าดับที่ 8 
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    โครงการวันเทศบาล จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาลของ
ทุกปี ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าจตุปัจจัย
ไทยทาน  ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่  มท0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 194  ล าดับที่ 10  
 

    

 

  

    โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ืออบรมและจัด
กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม  การ
ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   ที่จ าเป็นตามโครงการ
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 195  ล าดับที่ 12 
 

    

 

  

    โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

จ านวน 20,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ
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ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 หรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 124  ล าดับที่ 1 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 160,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น  ฯลฯ 
       2) ค่ าบ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซมสิ่ ง ก่ อสร้ า ง 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่นอาคารส านักงาน อาคารป้องกันฯ
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น
ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังคา่สิ่งของ 
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และค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 386,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 

 
บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงานประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิ
เช่น  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง เจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร  เก้าอ้ี
พลาสติก  ตรายาง  ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายา
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ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์
เทปพีวีซี. แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ ามัน  ไข ขี้ผึ้ง  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/ 
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248  
ลงวันที่   27  มิถุนายน 2559  หรือ ระเบียบหนังสือ   
สั่งการอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 15,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตร
ส าหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้าฟิวส์      
เข็มขัด รัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง เบรก
เกอร์คอยส์คอนเดนเซอร์ แผงวงจร ขาหลอดฟลูออเรส
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เซนซ์ สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุเครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมดอกล าโพง ผังแสดง 
วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่ มท 0808.2/ 
ว 124 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบยีบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด
กรอบรูป ถัง ถาด แก้วน้ า จานรองกระดาษช าระ สบู่
ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด เข่ง ตะกร้า
ถุงพลาสติก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ถ้วยชาม ช้อนส้อมกระจกเงา โอ่งน้ า กระโถน เตาไฟฟ้า
เตาน้ ามันเตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า  รวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส
เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ค่าจัดซื้อน้ าสะอาดที่ซื้อจากเอกชน
ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืน ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่ น  ด่ วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว1134       
ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 15,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก สว่าน
ตลับเมตรลูกดิ่ง  โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ ามัน
ทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุก   
ปูนขาว  อิฐ  ท่อระบายน้ า  สี  กระเบื้อง  สังกะสี    
แปรงทาสี กระเบื้อง เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ า
ท่อต่าง ๆท่อน้ าบาดาลฯลฯ และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ ายนี้ ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น ไขควงประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย
กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค  ล๊อคเกียร ์ ล๊อคคลัช  กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัยสัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อตและ
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สกรู  สายไมล์  เพลา  ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน  แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน  หัวเทียน  จานจ่าย  ล้อ  ถังน้ ามัน  ไฟหน้า    
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่าย เพ่ือประกอบ ดัดแปลง      
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นต่าง ๆ
น้ ามัน เบนซิน   น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล   น้ ามันดี เซล
น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง     
ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น อาทิเช่น    
ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมาส์  เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลหน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ ซีดีรอม เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนื่อง  เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่าง  ๆ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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ต่าง  ๆ  ฯลฯ  ที่จ า เป็นหรือค่าใช้จ่ าย อ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุอื่น จ านวน 1,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส  มิเตอร์น้ า -
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊สฯลฯ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและ
สิ่งของอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 
 

บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารส านักงาน ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาล (ศาลา
กลางบ้าน)หมู่ที่ 2  ลานกีฬา หมู่ที่ 10  ลานกีฬาต้าน 
ยาเสพติดหน้าส านักงานเทศบาล ไฟประดับสถานที่หรือ
ที่สาธารณะอ่ืน ๆ หรืออาคาร สถานที ่ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ใช้ประจ าอาคาร
ส านักงาน อาคารเอนกประสงค์เทศบาล หมู่ที่ 2 ลาน
สุขภาพและกีฬา หมู่ที่ 10 และอาคารทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ที่สามารถเบิกจ่าย ได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

     

 

  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล
ต าบลหนองเรือ ทั้งแบบประจ าส านักงานและแบบ    
มือถือ เบอร์ อินเตอร์ เน็ต  รวมถึงค่าใช้จ่ายเ พ่ือให้
ได้มา ซึ่งบริการดังกล่าว หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 80,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) หรือ ค่าด าเนินการปรับปรุงระบบความเร็ว
สูง (ADSL)ใช้ประจ าส านักงานเทศบาล ระบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ตของ อปท. ค่าเช่าโดเมนเนม ค่าจัดท า และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ฯลฯ 
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หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที ่28  มิถุนายน 
2562 

  งบลงทุน รวม 2,621,900 
 

บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 121,900  บาท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 60,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ DSLR 
จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) เป็นกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพระบบดิจิตอล แบบ 
    DSLR พร้อมอุปกรณ์ท่ีมีช่องมองภาพแบบ Optical  
    มองผ่านเลนส์ และแบบมองผ่าน LCD มีเลนส์แยก 
    ออกมาจากตัวกล้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ตาม 
    ต้องการ มีแฟรชที่ติดตั้งอยู่ที่บนตัวกล้องและมี Hot- 
    shoe ส าหรับติดตั้งแฟรชภายนอกเพ่ิมเติมได้ 
(2) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง 
    แบบ Full HD ปรับตั้งขนาดคุณภาพของภาพ 
    ได้ตามต้องการ 
(3) ตั้งเวลาถ่ายภาพได้ 
(4) บันทึกภาพเก็บลงไว้ใน Memory Card แบบถอดได้ 
    และสามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง 
    สะดวกสามารถถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยัง 
    คอมพิวเตอร์ได้ 
(5) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Lithium-lon 
(6) ความละเอียดภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า 
    20 ล้านพิกเซล 
(7) เซลล์รับภาพ (Image sensor) เป็นแบบ CMOS 
(8) มีเลนส์ซูมยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
    3 เท่า มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว 
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(9) มีโหมดการบันทึกภาพแบบอัตโนมัติ และแบบ 
    แมนนวล 
(10) ระบบแฟรชที่ตัวกล้องและภายนอก เป็นแบบ 
      อัตโมมัติ หรือแบบแมนนวล 
(11) บันทึกภาพลงในหน่วยความจ า ไปไฟล์ภาพ      
      แบบ JPEG และ RAW ลงใน SD/SDHC 
      /SDXC หรือดีกว่าได้ 
(12) สามารถถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง 
      คอมพิวเตอร์ทางพอร์ต USB หรือดีกว่า 
(13) มีคู่มือภาษาไทย 
(14) มีกระเป๋าบรรจุกล้องพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มียี่ห้อ 
      เดียวกับตัวกล้อง 
(15) มีซอฟต์แวร์จัดการภาพถ่าย  บรรจุในแผ่นซีดี 
(16) มีแบตเตอรี่ส าหรับกล้อง จ านวน 1 ก้อน พร้อม 
      อุปกรณ์การชาตแบตเตอร์รี่ 
ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223 ล าดับที่ 16 
 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 

  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 17,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกน 
    หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 
    ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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(2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ      
     ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด 
    ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State  
    Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
    จ านวน 1 หนว่ย  
(4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
(5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
    Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
    จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
(7) มีแป้นพิมพ์ และ เมาส์  
(8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 
    1 หน่วย  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 221  ล าดับที่ 10 

 

    เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 36,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 3โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 
    อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย 
    กว่า 50 แผ่น  
(2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
(3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
    600x600 dpi  
(4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 
     ไม่น้อยกว่า 60 ppm  
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(5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ 
    ขนาด A4  
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 
    หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ 
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 227  ล าดับที่ 32 
 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED   
 ขาวด า ชนิด Network 

จ านวน 8,900 

 

บาท 

      

  
 - เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน  1 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
    1,200 x 1,200 dpi  
(2) มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  
    ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)  
(3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
(4) มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อย 
     กว่า 128 MB  
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
     (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
     หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ  
     สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย  
    Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้ 
(7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
(8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมหรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 221 ล าดับที่ 12 
 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,500,000 
 

บาท 

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

    
 

  

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 2,500,000 

 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ้างเอกชนออกแบบแปลนอาคารส านักงาน
เทศบาล หรือแบบแปลนก่อสร้างอาคารต่าง ๆ หรือ
อาคารต่าง ๆ ของศูนย์บริหารราชการเทศบาลต าบล
หนองเรือ รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง ฯลฯ ให้สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาคารที่กฎหมายก าหนดเป็นไปตามกฎ 
กระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าจ้างออกแบบฯ หรือ หนังสือ
สั่งการ ระเบียบที่ออกมาในภายหลังที่เทศบัญญัติฯ นี้
แล้วแต่กรณี ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 191 ล าดับที่ 1 
 

    

 

  

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000  บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000  บาท 
   รายจ่ายอื่น        
    โครงการสนับสนุนการประเมินการจัดบริการสาธารณะ จ านวน 20,000  บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพ่ือเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของรับบริการ ในการ
ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม2556  
เรื่อง   รูปแบบและการจ าแนก  ประเภทรายรับ
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รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว3886 ลงวันที่28 มิถุนายน 2562หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 196  ล าดับที่ 17 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000  บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000 

 
บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
 

       
    โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอหนองเรือ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  ให้แก่  กิ่ งกาชาดอ าเภอ    
หนองเรือ ใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอุดหนุน   
กิ่งกาชาดอ าเภอหนองเรือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในการช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบ    
สาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน    
ต่าง ๆ ตามภารกิจของกาชาด  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ตาม
ฐานะการคลัง หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  110  
ล าดับที่ 10 
 

    

 

  

 งานบริหารงานคลัง รวม 4,076,821  บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,955,521  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,955,521  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,427,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาลตาม
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น  ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่   22
เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท
0809.3/ว 28  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2548ประกอบ
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นไป
ตามกรอบแผนอัตราก าลั ง  3 ปี (พ.ศ .2561-2563)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559
หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังใน
ปีงบประมาณ และหนังสื่อสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ส าหรับพนักงานเทศบาล
จ านวน  3 ราย  ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานการคลัง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   
     กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท  
     จ านวน 12 เดือน 
(2) นักบริหารงานการคลัง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
     ฝ่ายบริหารงานคลัง เงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 
     1,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
(3) นักบริหารงานการคลัง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
     ฝ่ายพัฒนารายได้ เงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 
     1,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

    

 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 402,341 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของกองคลัง ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
12 เดือน เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561- 2563) หนังสือนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
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ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 หรือหนังสื่อสั่งการหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,180  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง
หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนเป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ   
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ
แล้วแต่กรณีส าหรับพนักงานจ้างของกองคลัง ตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และหนังสือ   
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 1,065,500 
 

บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 245,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เช่ น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
0808.2/ว  2580 ล ง วั น ที่  12 กั น ย า ย น  2561 ห รื อ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
อัตราที่ก าหนดกฎหมายก าหนด หรือประกาศอัตราที่
ก าหนดของเทศบาล แล้วแต่กรณี 
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(2) เงินรางวัล 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นของรางวัล 
หรือเงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ให้เทศบาล
รวมทั้งกรณีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 
 (3) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่  มท.0891.3/ว 25   
ลงวั นที่   9 มีนาคม   2549 ประกอบตามหนั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท  0808.4/ว  4288 ล ง
วันที่   24 ธันวาคม  2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันที่29พฤษภาคม 
2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3072  ลงวันที่   29กันยายน   2557 เรื่อง
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,
และ  ก . อบต . ด่ ว นที่ สุ ด  ที่  มท  0809.3/ว  380 ล ง
วันที่ 26กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ     
ก .อบต .  เ รื่ อ ง  ก าหนดมาตรฐานทั่ ว ไป เกี่ ย วกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2558 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   - ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของส านักปลัดเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 100,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562  หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  อัตราที่ก าหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
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0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าใช้สอย รวม 710,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ 
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่ให้ได้มาซึ่งเครื่องถายเอกสาร
ใด ๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอวีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่นวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชา 
สัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
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(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เพ่ือเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสด
เทศบาลให้กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และที่ดิน
แปลงอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
เข้าใช้ประโยชน์  ฯลฯ 
(8) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษาและ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะเดียวกัน  โดยถือปฏิบัติ     
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 966
ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
(9) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ
ของกองคลัง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาขน
ย้าย ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้าง
เหมาจัดท าของ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯ  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  
9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(11) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการใน 
การปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ในงานพัสดุการ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
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ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
       กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
 1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
     ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
 3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  
     ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 
 4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

      

  
         กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที ่ เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    

 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้ง
ผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบาล   โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ย เลี้ ยง
เดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่ พัก  ค่าบริการจอดรถ       
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 400,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดท าพัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ เช่น จัดหาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จัดหาแผนที่ทางอากาศ จ้างเดินส ารวจ
จ้างลงข้อมูลในระบบ จ้างผู้ช่วยงานส ารวจข้อมูล หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  197 
ล าดับที่ 20 

    

 

  

    โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่รับช าระภาษี จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่
รับช าระภาษี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัด 
เก็บภาษี การจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
และผู้ที่มีหน้าที่ช าระภาษีรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจและ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการออกส ารวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็นตามโครงการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559ประกอบหนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
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ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196  ล าดับที่ 18 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ ในความดูแลของกองคลัง  หรือของ
เทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุ
ต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
           -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของกองคลัง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ  เช่น  อาคารเก็บพัสดุ  ฯลฯหรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
  กรกฎาคม  2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
       (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
       (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมา
ใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่าย
ในค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
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ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 95,500  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง   
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น  อาทิ
เช่น หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ 
ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ม่านปรับแสง พรม
นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า
ตราชั่งเล็ก กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา
ลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี.แบบ
ใส ไม้บรรทัดน้ ายาลบกระดาษไข คลิป เป็ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์  ผ้าส าลี  ธงชาติ สิ่งพิมพ์ 
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุ         
หีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่าย
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อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 
0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 3,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพ่ือจัดหาสิ่งของใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่แรงกุญแจปากตาย 
กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร ์ล๊อคคลัช กระจกโค้งมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต และสกรู สายไมล์ เพลา    
ฟิล์มกรองแสง  เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์ (อะไหล่)    
ชุดเกียร์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัดหม้อน้ า
หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน หัวเทียนจานจ่าย
ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยานตลับลูกปืน
กระจกมองข้างรถยนต์  กันชนรถยนต์เข็มขัดนิรภัย
ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,500 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกต ิรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊ส
หุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ น้ ามันเบนซิน
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล ถ่านน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน
จารบี ก๊าส ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134    
ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 1248     
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง    
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเ พ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลหน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ซีดี รอม  เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯที่
จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000  บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3886  ลงวันที ่ 28  มิถุนายน  2562 
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  งบลงทุน รวม 55,800 
 

บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 55,800  บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 17,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 
    4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
    พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 
    1 หน่วย 
 (2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
     หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 (3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  หรือ ชนิด 
     Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
     120 GB จ านวน 1 หน่วย  
(4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
(5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
     Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
     ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 (7) มีแป้นพิมพ์ และ เมาส์  
(8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
     จ านวน 1 หนว่ย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมหรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 228  ล าดับที่ 36 
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    เครื่องแสกนเนอร์ จ านวน 36,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร 
ระดับศูนย์บริการ แบบที ่3  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐาน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
เกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด  A4 
    อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า 
    50 แผ่น  
(2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
(3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
    600x600 dpi  
(4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ 
    ไม่น้อยกว่า 60 ppm  
(5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ 
    ขนาด A4  
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
    หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที ่227  ล าดับที่ 33 

    

 

  

    อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

จ านวน 2,800 

 

บาท 

      

  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 
4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ และอุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1)สามารถอ่านเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
 (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 
 (2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
 (3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ(Interface) 
     แบบ USB ได ้
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 (4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
     (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts 
     3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
 - เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  227  ล าดับที่  34 
 

                         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 928,160  บาท 
  งบบุคลากร รวม 447,360  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 447,360  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 429,360  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 18,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล    นัก
บริหารงานทั่วไป ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ เป็นเงินประจ าต าแหน่งเดือนละ
1,500 บาท จ านวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.กลาง
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงิน เดือน  ลงวันที่  22 เมษายน  2547และหนั งสื อ
ส านักงาน ก.กลาง ที่ มท 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง เป็นไปตามกรอบแผนอัตรา 
ก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559 หรือประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่องอ่ืน  ๆ ที่มีผล
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บังคับใช้ในภายหลังในปีงบประมาณ และหนังสื่อสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี  

  งบด าเนินงาน รวม 410,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 25,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 
 

บาท 

   

    (1) ค่าตอบแทน อปพร. 
      - เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เ ช่ น
คณะกรรมการต่าง ๆ อปพร. หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี มี
ค าสั่ งแต่ งตั้ ง  ฯลฯ   เป็นต้น  หรือค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เ รื อ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .
2560 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่  มท 0808.2/ว7271 ลงวันที่  26 ธันวาคม  2560 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    (2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปผลการ
ประ เมิ นและหลั ก เ กณฑ์ที่ ก า หนดตามหนั ง สื อ
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ส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุดที่   มท.
0891.3/ว 25  ลงวันที่ 9 มีนาคม  2549  ประกอบตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288        
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 859 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 

        ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่  29 กันยายน 2557        
เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ ว 380         
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. 

         และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตรา
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

        (ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า ง  ที่ ไ ด้ รั บค าสั่ งปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ
หรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 315,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร   เย็บ
หนั งสือ   หรือเข้ าปกหนั งสือ   หรือจัดท า เอกสาร
รูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
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วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร    
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(5) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือ คู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือกฎหมาย ฯลฯ 
(6) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ
ข อ ง ฝ่ า ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ   ส า นั ก
ปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดท าของ และ
ค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่ เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ
ฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(8) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานช่วยเหลือ  เจ้าหน้าที่ ในการจัดท า
เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้าง อ่ืน  ๆ  ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่สามารถ
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เบิ กจ่ าย ในประเภทรายจ่ ายนี้ ได้ ตามระเบี ยบฯ 
กรณีจ้างเหมาบริการ   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ ง
การ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 
 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 
 3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณ ี
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

      

  
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    
 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่ น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  รวมทั้ งผู้ที่ ได้รับค าสั่ งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง 
ทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดแก่วัยรุ่น กลุ่มเสี่ยง นักเรียน ประชาชน ฯลฯ
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตาม
โครงการฯ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดภายหลัง เทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 179 ล าดับที่ 11 

    

 

  

    โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ เพ่ือรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดย 
เฉพาะช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ เช่น ปีใหม่สงกรานต์
ฯลฯ การตั้งด่านตรวจการวัดระดับแอลกอฮอล์และการ
ด าเนินการอ่ืน ๆได้แก่ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
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มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลัง เทศบัญญัตินี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176  
ล าดับที่ 5 

    โครงการรณรงค์วินัยจราจร จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วินัยจราจรเพ่ือ
รณรงค์วินัยจราจร ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆที่จ าเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้ง 
การจัดนิทรรศการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืนฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175 
ล าดับที่ 3 

    

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
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 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง การ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 30,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 

 
บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
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เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรง
วางเอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ 
กุญแจกระดาษ  ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์
แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจ าลอง
กระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษหมึก ดินสอปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด  เทปกาว  คลิป ลวดเย็บกระดาษ 
กาวชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ 
เทป พีวีซี .แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด 
เป็ก เข็มหมุดกระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ  น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ ง  น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี 
มท0808.2/ว1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่27 มิถุนายน2559 หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง      
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
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หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว  1134  ลงวันที่   9  มิถุนายน   2558หนั งสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือ  ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ไดร์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด 
แป้นพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ  ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ  
ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 

 
บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 15,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าที่ท าการส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืออาคาร สถานที่ที่
อยู่ในความดูแลใช้ประโยชน์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ท าการส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืออาคาร สถานที่ที่
อยู่ในความดูแลใช้ประโยชน์ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล
ต าบลหนองเรือ ทั้งแบบประจ าส านักงานและแบบมือ 
เบอร์อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 

    

 

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) หรือค่าด าเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง
(ADSL) ใช้ประจ าส านักงานเทศบาล ระบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ตของ อปท. ค่าเช่าโดเมนเนม  ค่าจัดท า และ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ฯลฯ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
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ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 
2562 

  งบลงทุน รวม 40,800  บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,800  บาท 
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     

 
  

    จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 40,800  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน  1  คัน  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
     110 ซีซี  (กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 
     5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
     ถือเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ระบบจ่ายน้ ามันแบบหัวฉีด 
 (3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
 (4) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยหมวกกันน๊อคได้ 
     มาตรฐาน (มอก.) 2 ใบ 
 (5) อุปกรณ์เสริมเพ่ือวางของตะแกรงหน้ารถ 
เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 229  ล าดับที่ 3 

    

 

  

  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000  บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 30,000  บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ     

 
  

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวน 30,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ืออุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ในการด าเนินงานโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน
2562 หรือ ระเบียบหนังสือ สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ตาม
ฐานะการคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 178 ล าดับที่ 10 

 งานเทศกิจ รวม 238,560 
 

บาท 
  งบบุคลากร รวม 238,560  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 238,560 

 
บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 238,560  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 

    

 

  

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,344,420  บาท 
  งบบุคลากร รวม 846,420  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 846,420  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 327,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 475,622 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่
มท  0809.5/ว  81ลงวันที่10 กรกฎาคม  2557 หรือ
หนังสือสั่งการหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตรา
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี   
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 43,798 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง 
หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่  1
กรกฎาคม2558 หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ
แล้วแต่กรณี  ส าหรับพนักงานจ้าง  ของส านักปลัด 
เทศบาลตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 498,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 85,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทน อปพร. 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เ ช่ น
คณะกรรมการต่าง ๆ อปพร. หรือผู้ที่นายกเทศมนตรี  
มีค าสั่งแต่งตั้งฯ  ฯลฯ  เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่ งการ
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อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามหนังสือส านักงาน
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่  มท.0891.3/ว 25  
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072
ลงวันที่  29 กันยายน2557 เรื่อง แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือส านักงาน  ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต.    
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. ,และ ก.อบต. เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่
ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ วันหยุด 
ราชการ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ  
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว
5862  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิ กจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000  บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 อัตราที่ก าหนดตามหนังสือกรม 
บัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
มิถุนายน  2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท0809.3/ว 4522  ลงวันที่  9  สิงหาคม 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 72 / 240 

2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าใช้สอย รวม 250,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับ 
การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก  เช่น  ผ้าม่าน 
ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน ฯลฯ 
หรือค่าธรรมเนียมใด  ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 
(5) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์การบันทึก
ภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้าง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาล
ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
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(7) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ
ของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัติ
นี้  ฯลฯ 
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด   ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง ค่าบริการก าจัด
ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ค่าจ้างเหมาจัดท าของ ฯลฯ
และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ    ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ
ฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(9) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานประสาน
แจ้ งข้ อมู ลข่ า วสาร  ประกาศ เสี ย งตามสายวิทยุ
ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
อ านาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลหนองเรือ รับค า
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม     
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ    
การจัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทาง
อ านวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการ
แต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่    
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
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    กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ  
ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
           กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย   
ดังนี้.- 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 

      

  
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3)  หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    

 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนไปอบรม
สัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทา  
สาธารณภัย 

จ านวน 40,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่ง 
เสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยแก่ชุมชนได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ฯลฯ ที่
จ าเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการจัดท าสื่อ  ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  177  
ล าดับที่ 7 

    

 

  

    โครงการอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ า ใช้จ่ าย ในการฝึกอบรมหรือฝึก
ทบทวน อปพร.ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย  และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่จ าเป็นตาม
โครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท0808.2/ 
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ว  3886 ลงวั นที่  28 มิ ถุ น ายน  2562และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 หรือ ระเบียบหนังสือ สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 175  ล าดับที่ 4 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
     1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
          - เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ หรือของเทศบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิงและวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
     2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
          -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแลของ
ฝ่ายป้องกัน และรักษาความสงบ ส านักปลัด เทศบาล
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์
ตามปกติ เช่น โรงจอดรถดับเพลิง อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ 
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)ให้เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง 
ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
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     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า    
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ฯลฯ  เป็นต้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แล ะกา รบริ ห า ร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 163,000 
 

บาท 
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  อาทิ
เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย
ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตรลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ ามัน 
ทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุก   
ปูนขาว อิฐ ท่อระบายน้ า สี กระเบื้อง สังกะสี แปรง
ทาสี กระเบื้อง เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ า       ท่อ
ต่ า ง  ๆ ท่ อน้ าบาดาล  ฯลฯ  และสิ่ ง ของ อ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248  ลงวันที่ 27

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 78 / 240 

มิถุนายน  2559  หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เ พ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ยางรถยนต์
น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์ เบรก 
ครัชพวงมาลัย  สายพานใบพัด  หม้อน้ า  หัวเทียน
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ ามัน ไฟหน้า  ไฟเบรก อานจักรยาน  ตลับลูกปืน 
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัยฯลฯ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ 
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 80,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น  ค่า
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ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
แก๊สหุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล น้ ามันดีเซลน้ ามันเครื่อง
น้ ามันจารบี   ถ่าน  ก๊าส ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย อ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่  มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ประเภทวัสดุคงทนรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด
ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย
ชุดฝึกโขน ชุดฝึกละคร ฯลฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
และสิ่งของอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้   ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง   ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ที่จ าเป็นหรือ
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลงวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่27 มิถุนายน 2559หรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุอื่น จ านวน 3,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส  มิเตอร์น้ า -
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส  ฯลฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
และสิ่งของอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
 

    

 

  

                                              แผนงานการศึกษา 
     

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 952,480  บาท 
  งบบุคลากร รวม 669,480  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 669,480  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 627,480  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานเทศบาล    นัก
บริหารงานการศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  อัตราเดือนละ  3,500 บาท จ านวน  12
เดือน ตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 
2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท 0809.3/ว 
28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เป็นไปตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559 หรือประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังในปีงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 
 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 283,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 113,000 

 
บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 
 

บาท 

   

         (1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
            -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
      ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้ตรวจรายงาน และประเมินความช านาญหรือความ
เชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยคณะกรรมการประเมินผลงาน 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก การคัดเลือก สรรหา 
สอบเปลี่ยนสายงานฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

  

 

 



 
 
 

หน้าที ่: 82 / 240 

หรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะเดียวกัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 2580 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

      (2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
      -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิ เศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตาม
หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท.
0891.3/ว 25 ลงวันที่  9 มีนาคม  2549 ประกอบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288   
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่  0808.2/ ว 859  ลงวันที่  29 
พฤษภาคม2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง  
แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ. 
ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว 380 ลง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท.,
และก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่ นลูกจ้าง และ
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พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
     - ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่
ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ วันหยุด 
ราชการ เป็นต้น ฯลฯ ของกองการศึกษา เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง 
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 78,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ และ  
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
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ฉบับที่  3) พ.ศ.2549  อัตราที่ ก าหนดตามหนั งสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าใช้สอย รวม 140,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร  สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ
ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน   
ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่ให้ได้มาซึ่งเครื่องถายเอกสาร
ใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
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(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร  
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(8) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือคู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือกฎหมาย ฯลฯ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษาและ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0313.4/ว  966      
ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 และหนังสื่อสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างานหรือตามหนังสือที่ มท 
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541  ประกอบ 
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม  2559 และหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
(11) ค่าเบี้ยประกัน  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศ
บัญญัตินี้  ฯลฯ 
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
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การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
ฯลฯและค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ
หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม2561หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 
0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 กฎกระทรวง 
ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ ให้บริการงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(13) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสายวิทยุ
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน รับค า
ร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม   
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ การ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิม
ช่องทางอ านวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจาก
การบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ ใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯ 
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         กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที ่  
     เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ 
     นี้แล้วแต่กรณี 
         กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
    ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย 
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    

 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนไป
อบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์  เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่ าบ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซมสิ่ ง ก่ อสร้ า ง 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม  2556  เรื่อง  การจ าแนกงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง   
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 30,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง   
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศแผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลองกระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกา 
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ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์
เทป พีวีซี.แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป 
เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไขแฟ้ม  สมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้าส าลี  ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก  ที่  
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  1248 ล งวั นที่  27 มิ ถุ น ายน  2559 หรื อ 
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  อาทิเช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครือ่งวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตร
ส าหรับรับตรวจวงจร ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์  เบรกเกอร์ ไฟฉาย
สปอร์ตไลท์หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีส เตอร์  มูฟวิ่ ง  คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ  เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกล า โพง
แผงวงจร   ผังแสดงวงจรต่าง  ๆ แผงบังคับทางไฟ
ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
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รายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน   2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว  1134  ลงวันที่   9  มิถุนายน  2558หนั งสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หรือ ระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
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เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล หน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด 
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ 
ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
 

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,487,021  บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,985,674  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,985,674  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,571,160 

 
บาท 

      

  
1) โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1 
     -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีและเงินเลื่อนระดับ ส าหรับครูเทศบาล และ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลต าบล
หนองเรือ 1 ตามต าแหน่ง ดังนี้ 
     (1) เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 อัตรา จ านวน 12  
เดือน 
      (2) เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
ครู  จ านวน 2 อัตรา จ านวน 12 เดือน เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือส านักงาน 
กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ์  2559  หนังสือส านักงาน กจ. กท. และ    
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม
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2558  หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเรือ 
    -เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
และเงินเลื่อนระดับ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองจัดสรรให้  ไม่ครบจ านวน
ส าหรับครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเรือ  ตาม
ต าแหน่ง ดังนี้ 
    -เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
คร ู จ านวน  2 อัตรา จ านวน 12 เดือน 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือ
ส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว 293
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือส านักงาน กจ. กท.
และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,514  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างของ
พนักงานจ้างจ านวน12 เดือน ตลอดทั้งปีงบประมาณ 
ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นไป 
ตามหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0809.5/ ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพ่ิม
อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน
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ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว1372
ลงวันที่  1กรกฎาคม 2558 หรือระเบียบกฎหมาย
ก าหนดอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  ส าหรับพนักงานจ้าง ของ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

  งบด าเนินงาน รวม 2,934,347  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 10,000  บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า งที่ ไ ด้ รั บค า สั่ ง ปฏิ บั ติ ง านนอก เ วลาราชการ
หรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ ของกองการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาล  ของงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา   กองการศึกษา   ซึ่ งมีสิทธิ เบิก เงิน
ช่ ว ย เ หลื อ ก า รศึ กษ าบุ ต ร เ ป็ น ไปต ามร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึ กษาบุ ต รของพนั ก ง านส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .
2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 อัตราที่
ก าหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที ่กค. 
0422.3/ว  257  ลงวันที่  28 มิถุนายน  2559หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2559หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
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   ค่าใช้สอย รวม 649,790  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
กองการศึกษา 
(2) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง หรือ
ผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม ฯลฯ เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมศาลค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น  
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ 
(4) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารหนังสือ คู่มือ
ปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือกฎหมาย ฯลฯ 
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้ าง เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่างานและ
ค่าตอบแทนก าหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างาน 
หรือ ตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม  2541 ประกอบหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือ
ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 
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2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนนจ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของ  ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่ เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที ่มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 1555  
ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ปฏิบัติ งานประจ าศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบล    
หนองเรือ รับค าร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอก
แบบฟอร์ม ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ใน
งานพัสดุ  การจัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง  หรืออ่ืน 
ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
      กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 27 
    พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
     9  ธันวาคม  2559 
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 3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 
     22 มีนาคม  2560  
      กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ  ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง
จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 619,790  บาท 

      

  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
  - โดยด าเนินการเบิกหักผลักส่ง เพ่ือเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล  จ านวน  40 คน  ดังนี้ 
(1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 245 วัน อัตรามื้อละ 
      20 บาท/คน  เป็นเงินรวม  196,000 บาท 
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  อัตราคนละ 
      1,700 บาท/ปี เป็นเงินรวม  68,000 บาท  
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(3) ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
      เป็นเงินรวม  8,000 บาท 
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
      เป็นเงินรวม  8,000 บาท 
(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
      เป็นเงินรวม  12,000 บาท 
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ 
      ปี  เป็นเงินรวม  17,200 บาท 
 

2.โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1  
   - โดยด าเนินการเบิกหักผลักส่ง  เพ่ือเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1 จ านวน  13 คน 
ดังนี้ 
(1)โครงการอาหารกลางวัน  จ านวน 200 วัน   
     อัตรามื้อละ 20 บาท/คน  เป็นเงินรวม 
     52,000 บาท 
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ 
     850 บาท/ภาคเรียน  รวม 1,700 บาท/คน 
     /ปี เป็นเงินรวม  22,100 บาท 
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
     จ านวน 20,000 บาท  
(4) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จ านวน 
    16,800 บาท  แยกเป็น 
      - ระบบ Asymmetric  Digital  Subscribre  Lin
e : ADSL จ านวน  9,600 บาท 
      - ระบบ Wireless Fidelity :WiFi  
จ านวน  7,200 บาท 
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด  
     โรงเรียน  จ านวน 100,000 บาท  
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน 
     โรงเรียน  จ านวน  50,000 บาท 
(7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด 
     ในสถานศึกษา จ านวน  15,000 บาท  
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(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ 
     โรงเรียนในสังกัด อปท. จ านวน 2 อัตรา ๆ  
      คนละ 10,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท  
(9) ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
      เป็นเงินรวม  2,600 บาท 
(10) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 100 บาท/ปี 
      เป็นเงินรวม  2,600 บาท 
(11)ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
      เป็นเงินรวม  3,900 บาท 
(12) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
      215 บาท/ภาคเรียน รวม  430 บาท/คน/ปี  
      เป็นเงินรวม  5,590 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19  มิถุนายน 2561 
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100  ล าดับที่ 9 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น 
1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
       -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่ องปรับอากาศ   เครื่ องถ่ าย เอกสาร  รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
      -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารโรงอาหาร อาคารเรียน
ห้องน้ าโรงเรียน  สนามเด็กเล่น  รั้วโรงเรียน  ฯลฯ หรือ 
สิ่ งก่อสร้างต่าง  ๆ  ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ   ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16  
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กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ 
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้ 
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อ 
มาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น   ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ฯลฯ   เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง   
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 2,217,557  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงานประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่ อง เจาะ
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กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ขาตั้งกระดานที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์
เทป พีวีซี .แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไขไม้บรรทัด
คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข
แฟ้ม  สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์
ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของ
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไขขี้ผึ้ง  น้ าดื่มส าหรับ
บริการประชาชนในส านักงาน  ฯลฯ  และอ่ืน  ๆ  ที่
จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ หัวแรงไฟฟ้า
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตร
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ส าหรับรับตรวจ  วงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ เบรกเกอร์ ไฟฉาย 
สปอร์ตไลท์หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ  
ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์   
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณ 
ดาวเทียม ดอกล าโพง  แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ 
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมังตะหลิวกรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรองกระดาษช าระ ผงซักฟอก
สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรงไม้กวาด เข่ง ตะกร้าถุงพลาสติก 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน  หมอน ถ้วยชาม
ช้อนส้อมกระจกเงา โอ่งน้ า กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด
เตาน้ ามัน เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้ง
ขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊สเตา ผ้าห่ม
ผ้าปูโต๊ะ ค่าจัดซื้อน้ าสะอาดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  หรือ
วัสดุอ่ืน ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
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มิถุนายน  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 2,177,557 
 

บาท 

      

  
(1) โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนชุมชนหนองเรือในพ้ืนที่ได้รับอาหารเสริม (นม) 
เพ่ิมเติมทั่วถึงทุกระดับชั้นเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาล
และเด็ก ป.1-ป.6 จ านวนเด็ก 1,018 คน อัตราคนละ
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 1,950,692
บาท เทศบาลต าบลหนองเรือ ตั้งเพ่ิมเติมอีกเพ่ือความ
เหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วนเกินอัตราคนละ 0.45
บาท จ านวน 260วัน จ านวนเงิน 119,106 บาท ไปตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 
ล าดับที่ 8 
(2) โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1  
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1 ในพ้ืนที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) เพ่ิมเติมทั่วถึงทุกระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาล จ านวนเด็ก 13 คน
อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน  จ านวน 260 วัน เป็นเงิน
24,911 บาท เทศบาลต าบลหนองเรือ ตั้งเพ่ิมเติมอีก
เพ่ือความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วนเกินอัตรา
คนละ 0.45 บาทจ านวน 260 วัน จ านวนเงิน 1,521.-
บาท ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 100 ล าดับที่ 7 
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองเรือ 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ได้รับอาหารเสริม  (นม) 
เพ่ิมเติมทั่วถึงทุกระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน จ านวนเด็ก
40 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จ านวน260วัน เป็น
เงิน 76,648 บาท เทศบาลต าบลหนองเรือ ตั้งเพ่ิมเติม
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อีกเพ่ือความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วนเกินอัตรา
คนละ 0.45บาทจ านวน 260 วัน เป็นเงิน 4,680 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
99  ล าดับที่  4 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม ้
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว
อิฐ  ท่อระบายน้ า  สี  กระเบื้อง  สั งกะสี  แปรงทาสี  
กระเบื้อง เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ า ท่อต่าง ๆ 
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559
หรือ ระเบียบหนังสือ  สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกต ิรายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊ส
หุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ น้ ามันเบนซิน
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามัน  
จารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุการเกษตร จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้     
ตาม ปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
จอบหมุน เคียว สปริงเกอร์ จานพรวน ผานไถกระทะ
เครื่องดักแมลง อวน กระชังปุ๋ย อาหารสัตว์ พีช และ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯที่
จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ เพ่ือใช้ในกิจกรรมประดับตกแต่ง   
จัดสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการ 
ศึกษา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
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ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  สายเคเบิล หน่วยประมวลผล 
แผ่นกรองแสง ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ไดร์  เมนบอร์ด  
แป้นพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ  ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ  
ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 57,000 
 

บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 

 
บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ ใช้ประจ าอาคารโรงเรียน
เทศบาลต าบลหนองเรือ 1หรือไฟสาธารณะอ่ืน ๆหรือ
อาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล
หนองเรือ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
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นี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2 /ว 3886  ลงวันที่  28มิถุนายน  2562 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ใช้ประจ าอาคาร
โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1 ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28  มิถุนายน2562 

    

 

  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล
ต าบลหนองเรือ ทั้งแบบประจ าส านักงาน และแบบมือ
ถือรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562 

    

 

  

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet)หรือค่าด าเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง
(ADSL) ใช้ประจ าโรงเรียนเทศบาลต าบลหนองเรือ 1
หรือระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตของ อปท.ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

  งบลงทุน รวม 495,000  บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 495,000  บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน     

 
  

    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน 210,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
จ านวน 4 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
1) ขนาดไม่ต่ ากว่า ขนาด 36000 บีทียู 
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2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
    อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป 
    ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย 
    ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบ 
   ด้วยอุปกรณ์  สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้ม 
   ฉนวนยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
-เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  232  ล าดับที่  1 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     
 

  

    เครื่องขยายเสียงห้องประชุมพร้อม 
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย 

จ านวน 285,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุม 
จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) ไมค์ประชุมไร้สาย (ประธาน)    จ านวน 1 ชุด 
(2) ไมค์ประชุมไร้สาย                 จ านวน  12  ชุด 
(3) ชุดจ่ายไฟไมค์ประชุม            จ านวน 1 เครื่อง 
(4) แอมป์ขยายเสียง                 จ านวน 1 เครื่อง 
(5) ตู้ล าโพง 2 ทาง 10 นิ้ว 150 w จ านวน 4 ตู้ 
(6) ไมค์ลอยชนิดคู่ UHF             จ านวน 1 ชุด 
(7) ไมค์พร้อมสาย ยาว 20 เมตร   จ านวน 2 ชุด 
(8) เครื่องเล่น DVD                   จ านวน 1 เครื่อง 
(9) ขาแขวนตู้ล าโพง                  จ านวน 4 ชุด 
(10) ตู้แร็คใส่อุปกรณ์พร้อม 
       ปลั๊กไฟต่อพ่วงจากภายนอก   จ านวน 1 ชุด 
(11) สายล าโพงพร้อมสายแจ็ค       จ านวน 1 ชุด 
(12) ขาตั้งไมค์ (ตั้งพ้ืน)                จ านวน 1 อัน 
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(13) ขาตั้งไมค์ (ตั้งโต๊ะ)                จ านวน 2 อัน 
(14) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืนประกอบในการ 
       ใช้งานได้ เช่น สายเสียง  สายสัญญาณ  
       เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น 
-ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เป็นไปตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม  หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 235 ล าดับที่ 13 

  งบเงินอุดหนุน รวม 4,072,000  บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 4,072,000  บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จ านวน 4,072,000  บาท 

      

  
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 
    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชุมชน 
หนองเรือ ตามโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กตาม
ข้อมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จ านวนนักเรียน 
1,018 คนจัดสรร100% จ านวน 200 วัน อัตราคนละ  
20 บาท ต่อวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
ประกอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่  28 มิถุนายน  2562
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะ   
การคลัง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 101  ล าดับที่ 11  
 

    

 

  

 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 24,000  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 24,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 24,000 

 
บาท 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารประจ าชุมชน จ านวน 24,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดหาหนังสือ 
พิมพ์และวารสารต่าง ๆให้แก่ชุมชนต่าง ๆส่งเสริมการ
อ่านของประชาชนและการได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ ฯลฯ   
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  
98  ล าดับที่ 1 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 
     

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,705,922  บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,321,922  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,321,922  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,094,400  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ ายเป็น เงินประจ าต าแหน่ งของพนั กงาน
เทศบาล  จ านวน  2 ราย  ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานสาธารณสุข ผู้ด ารงต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     เป็นเงินประจ าต าแหน่ง  เดือนละ  3,500 
     บาท  จ านวน 12 เดือน 
(2) นักบริหารงานสาธารณสุข ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
     ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  เป็นเงินประจ า 
     ต าแหน่ง เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
     ตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การ 
     ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน 
     ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 
     เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง  
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     ที ่มท 0809.3/ว.28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 
     ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า 
     ต าแหน่ง เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
     (พ.ศ.2561-2563)ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
     เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่องหลักเกณฑ์และ 
     เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
     (ฉบับที ่64)พ.ศ.2559 หรือประกาศคณะกรรมการ 
     พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผล 
     บังคับใช้ในภายหลังในปีงบประมาณ และหนังสื่อ 
     สั่งการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ แล้วแต ่
     กรณ ี 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 167,522 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) หนังสือส านักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 หรื อหนั ง สื่ อ สั่ ง ก า รห รื อ ร ะ เบี ยบ อ่ื น  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี   

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 384,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 117,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการ
รักษาพยาบาล  ตามระเบียบหรือหนั งสื อสั่ ง การ
ก าหนด  หรือค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง  อาทิ  เช่น
ค่าตอบแทนแพทย์/  พยาบาล  ฯลฯ  เป็นต้น  หรือ
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กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
อัตราที่ก าหนดกฎหมายก าหนดแล้วแต่กรณี 
(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณี พิ เศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที ่มท.0891.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 ประกอบ 
ตามหนั งสือกระทรวง  มหาดไทย  ที่  มท  0808.4/
ว  4288 ลงวันที่   24ธันวาคม  2552   หนั งสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 
29 พฤษภาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน
2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.,และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท0809.3/ว380 ลงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ   
ก.อบต.เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
 ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯของส านักปลัดเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2549  อัตราที่ก าหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท  0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
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2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าใช้สอย รวม 220,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร   เย็บ
หนั งสือ   หรือเข้ าปกหนั งสือ   หรือจัดท า เอกสาร
รูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่ าก าจั ดสิ่ งปฏิ กู ล   เ พ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าก าจั ดสิ่ ง
ปฏิกูล น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอก
บริเวณที่ตั้งอาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจาก
อาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ 
(3) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน 
 ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่ให้ได้มาซึ่งเครื่องถายเอกสาร
ใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
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วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(8) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือคู่มือ 
ปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือกฎหมาย ฯลฯ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษาและ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว 966       
ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างานหรือตามหนังสือ ที่มท 
0313.4/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541ประกอบ
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9
ธันวาคม  2559 และหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555  ลงวันที่ 22มีนาคม  2560 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(11) ค่าเบี้ยประกัน  เ พ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศ
บัญญัตินี้  ฯลฯ 
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
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จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
ค่าจ้างออกแบบอาคารส านักงานหรืออาคารต่าง ๆ ฯลฯ 
และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ
ฯ หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว  7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม  2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม  2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่
มท  0808.2/ว1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(13) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับค าร้องเรียน 
ร้องทุกข์  แนะน า กรอกแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ และ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการจัดท าเอกสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
       กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
     ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง   
   หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
        กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 
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1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนไป
อบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
   1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
        -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 118 / 240 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
    2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
        -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงาน อาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า    
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง     
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการ 
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 
 



 
 
 

หน้าที ่: 119 / 240 

   ค่าวัสดุ รวม 45,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงานประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษกุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่  พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่าน
ปรับแสง พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จ าลอง กระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษหมึก ดินสอปากกา 
ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์
เทป พีวีซี.แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป
เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  แฟ้มสมุด
บัญชีสมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าส าลี ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ  น้ ามัน  ไขขี้ผึ้ ง   น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลงวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือ  สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 120 / 240 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 

 
บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  
ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง 
ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค 
ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย
สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร ยาง
รถยนต์ น้ ามันเบรก น๊อต และสกรูสายไมล์ เพลาฟิล์ม
กรองแสง เบาะรถยนต์เครื่องยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์  
เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน 
แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในหัวเทียน จานจ่าย ล้อ ถัง
น้ ามัน ไฟหน้า ไฟเบรกอานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจก 
มองข้างรถยนต์    กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ ายนี้ ตามหนั งสื อกรมส่ ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 
มิถุนายน  2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ  เช่น  
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ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  อาทิ
เช่น แก๊สหุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ น้ ามัน
เบนซิน  น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง 
น้ ามันจารบี ถ่าน ก๊าสฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม 
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 
 
 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 122 / 240 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจ่าย เพ่ือประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมาส์  เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลหน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ซีดี รอม  เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ  ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ
ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น  ด่ วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1134 ลงวั นที่  
9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000  บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงิน และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,008,420  บาท 
  งบบุคลากร รวม 214,620  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 214,620  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 202,620  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพ่ิม
อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน ก.จ.
ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท0809.3/ว1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม2558 หรือระเบียบกฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ
แล้วแต่กรณี  ส าหรับพนักงานเทศบาล  ของงานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 550,000 
 

บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 215,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 200,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตามระเบียบ
หรื อหนั งสื อสั่ ง การก าหนด  หรื อค่ า ใช้ จ่ าย อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น  ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรค
สัตว์ ฯลฯ เป็นต้น หรือกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในอัตราที่ก าหนดกฎหมายก าหนด
หรือประกาศอัตราที่ก าหนดของเทศบาลแล้วแต่กรณี 
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(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปผลการ
ประเมินและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 25 
ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 
2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม2557 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3072 
ลงวันที่  29  กันยายน  2557เรื่อง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที่ มท0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
 ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ
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วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ ของส านักปลัดเทศบาล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000  บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 อัตราที่ก าหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท  0809.3/ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   ค่าใช้สอย รวม 280,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสารเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคารสูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอวีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่นวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(5) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ
ของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัติ
นี้ ฯลฯ 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
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ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนนจ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ได้ตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่  22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเสียงตามสาย   
วิทยุชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน รับค า
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าแนะน ากรอกแบบฟอร์ม ค าร้อง 
ต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การจัดท า
เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิมช่องทาง
อ านวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการ
แต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตาม
ระเบียบฯ 
         กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
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4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
         กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3)  หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

      

  
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 
 

    

 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน   ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนไป
อบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
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    โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการบ้าน
น่าอยู่ชุมชนน่ามอง เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการรักษาความ
สะอาดของชุมชนการประกวดชุมชนสะอาดฯลฯเป็นต้น 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ประกอบตามหนั งสื อกระทรวงมหาด ไทย       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 170 ล าดับที่ 1 

    

 

  

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง จ านวน 80,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ป้องกันโรคติดต่อน าโดยแมลง เพ่ือเฝ้าระวังโรคระบาด
ให้ประชาชนปลอดภัย  เช่น  บริการเกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ  และป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาลหรือ
โรคระบาดใหม่ๆฯลฯ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน 
โรคติดต่อ และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการหรือ
กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการจัดท าสื่อประชา 
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559ประกอบ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว  3886 ลงวั นที่  28 มิ ถุ น ายน  2562 หรื อ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
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ภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105  ล าดับที่ 3 

    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 40,000 

 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม  เ พ่ือส่ ง เสริมการอนุ รั กษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาความสะอาดที่อยู่
อาศัยชุมชน  ได้แก่  ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่
จ าเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการจัดท าสื่อ  ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า
ด้ วยค่า ใช้จ่ ายในการจัดงาน  การจัดการแข่ งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 ประกอบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 171 
ล าดับที่ 3 

    

 

  

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล  เพ่ือรณรงค์
ส่งเสริมการด าเนินงานของธนาคารวัสดุรีไซเคิล การ
รักษาความสะอาดชุมชน ลดปริมาณขยะในชุมชนได้แก่ 
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืน  ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ  
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2559 ประกอบตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย       
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171  ล าดับที่ 2 

    
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

จ านวน 40,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  และการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ 
รวมทั้งการจัดนิทรรศการ  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ห รื อกิ จ กร รม อ่ื น  ๆ  ฯลฯ   เ ป็ น ไปตามร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559ประกอบ 
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3028 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2561หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
111  ล าดับที่ 12 

    

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
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       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง     
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
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   ค่าวัสดุ รวม 55,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่
เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม
นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า
ตราชั่งเล็ก กระดาษ หมึกดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา
ลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี.แบบ
ใส น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  แฟ้ม  สมุดบัญชีสมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ ามัน  ไขขี้ผึ้ ง  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 
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   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้วกระบอกตวง เบ้าหลอม
หูฟัง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ส าลีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอลล์ ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ ออกซิเจนน้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง 
หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรองจุกต่าง ๆ 
สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกซเรย์  ฯลฯ ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่าย อ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 
1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

  งบลงทุน รวม 83,800  บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 83,800  บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พ้ืนฐานประจ าส านักงาน จ านวน 5,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย(ตัวแม่) จ านวน 
 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้. 
(1) หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว 
(2) สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ 
(3) ขยายเครื่องไร้ (ตัวลูก) ได้อย่างน้อย 4 เครื่อง ขึ้นไป 
(4) และมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ ฯลฯ  
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ตั้ งจ่ายตามราคาท้องถิ่นที่ เหมาะสมและประหยัด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 239  ล าดับที่ 15 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง        
    จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 40,800  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา 
จ านวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
    110 ซีซี(กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5ซีซี   
    หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี  
    ถือเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 
(2) ระบบจ่ายน้ ามันแบบหัวฉีด       
(3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(4) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยหมวกกันน๊อค 
     ได้มาตรฐาน (มอก.) 2 ใบ       
(5) อุปกรณ์เสริมเพ่ือวางของตะแกรงหน้ารถ 
- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 240  ล าดับที่ 16 

    

 

  

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 38,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 
4  เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด และใบมีดส ารอง 
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- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  240  ล าดับที่  17 
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 160,000  บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 160,000  บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน        
    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จ านวน 48,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่าง  ๆ  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้.- 
     1.ชุมชนบูรพา                  จ านวน  6,000 บาท 
     2.ชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง       จ านวน  6,000 บาท 
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา   จ านวน  6,000 บาท 
     4.ชุมชนร่วมใจ                 จ านวน  6,000 บาท 
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา   จ านวน  6,000 บาท 
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จ านวน  6,000 บาท 
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง      จ านวน  6,000 บาท 
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง      จ านวน 6,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่110 
ล าดับที่ 11 

    

 

  

    โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จ านวน 36,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และ 
สุขภาพเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
     1.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา   จ านวน 6,000 บาท 
     2.ชุมชนร่วมใจ                 จ านวน  6,000 บาท 
     3.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  จ านวน 6,000 บาท 
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     4.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง จ านวน 6,000 บาท 
     5.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง     จ านวน  6,000 บาท 
     6.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง    จ านวน  6,000 บาท 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง หรือระเบียบหนังสือ  
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
111 ล าดับที่ 14 

    โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม จ านวน 64,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัย
มะเร็งเต้านม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
     1.ชุมชนบูรพา                  จ านวน  8,000 บาท 
     2.ชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง       จ านวน  8,000 บาท 
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา   จ านวน 8,000 บาท 
     4.ชุมชนร่วมใจ                 จ านวน  8,000 บาท 
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา   จ านวน 8,000 บาท 
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จ านวน 8,000 บาท 
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง      จ านวน  8,000 บาท 
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง      จ านวน  8,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559ทั้งนี้
จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง หรือ ระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
111 ล าดับที่ 13 

    

 

  

    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จ านวน 12,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง
จ านวน 6,000 บาท และชุมชนบูรพา จ านวน 6,000
บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
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เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.
2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลังหรือระเบียบ 
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 112  ล าดับที่ 15 

 งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 846,780  บาท 
  งบบุคลากร รวม 427,080  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 427,080  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 367,080  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 18,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับเงินเ พ่ิมส าหรับ
ต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษของผู้ปฏิบั ติ ง านด้ านการ
สาธารณสุข(พ.ต.ส) หรือเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เงินค่า
วิชาชีพของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ของ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล
พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั งหวัดขอนแก่น  เรื่ อง  หลัก เกณฑ์การจ่ าย เ งิ น
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน
สังกัดเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับเงินเ พ่ิมส าหรับ
ต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษของผู้ปฏิบั ติ ง านด้ านการ
สาธารณสุข  เงินค่าวิชาชีพระดับช านาญการของ
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อัตราเดือนละ
3,500.-บาท จ านวน  12 เดือน เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิ เศษของพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2553 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ  
งานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 405,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 80,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการ
รักษาพยาบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการก าหนด
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อาทิ เช่นค่าตอบแทน
แพทย์ / พยาบาล  ฯลฯ  เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะเดียวกัน 
(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
       -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
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ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปผลการ
ประ เมินและหลั ก เ กณฑ์ที่ ก า หนด  ตามหนั ง สื อ
ส านักงาน  ก.จ.ก.ท.และ  ก.อบต.ด่วนที่สุดที่   มท.
0891.3/ว 25 ลงวันที่ 9  มีนาคม  2549 ประกอบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 4288    
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 859  ลงวันที่  29   
พฤษภาคม 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29  กันยายน 2557
เรื่อง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.
,ก.ท.,และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท0809.3/ว380 ลงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ    ก.
อบต.เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า งที่ ไ ด้ รั บค า สั่ ง ปฏิ บั ติ ง านนอก เ วลาราชการ
หรือ  วันหยุดราชการ  เป็นต้น   ฯลฯ   เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือระเบียบหนังสือ
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สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5862  ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 190,000 
 

บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอ่ืนใด ที่เก่ียวกับการ 
ด าเนินงานของเทศบาล 
(2) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุม 
สัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภา
เทศบาลพนั ก ง าน เ ท ศบ าล  และพนั ก ง า น จ้ า ง
ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล  ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น 
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วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร    แผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 
และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
(5) ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานติดต่องานประสานแจ้ง
ข้อมูลข่ าวสาร  และช่ วย เหลือประสานงานกอง
สาธารณสุขฯ ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลต าบล
หนองเรือ รับค าร้อง ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม   
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในการจัดท า
เอกสาร ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่สามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000  บาท 

    

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ ได้รับค าสั่ งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน  ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
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มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ.  2555 แก้ไขเ พ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557หรือ ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
           -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร  รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดดี วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
           -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงาน อาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) 
 ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
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     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง    
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 85,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงานประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น     
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่ อง เจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร  เก้าอ้ี
พลาสติก  ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผนที่ พระบรมฉายาลักษณ ์
แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
พรม  นาฬิกาแขวน  พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง
กระเป๋า ตราชั่งเล็กกระดาษ หมึก ดินสอปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี. 
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แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าส าลี ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ  น้ ามัน  ไขขี้ผึ้ ง   น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ล ง วั นที่  9 มิ ถุ น า ยน  2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า 
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ เบรกเกอร์ 
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
ชิ้นส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่ง  
คอยส์คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ ส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล า โพง   
แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
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มิถุนายน   2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 
มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น   อาทิ เช่น  หม้อ   กระทะ  กะละมังตะหลิว   
กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ า  จานรองกระดาษ
ช าระ ผงซักฟอก สบู่  น้ ายาดับกลิ่น  แปรงไม้กวาด
เข่ง ตะกร้า ถุงพลาสติก มุ้ง  ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอก
หมอน  หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อมกระจกเงา โอ่งน้ า
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามันเตารีด เครื่องบดอาหาร
เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า  กระติกน้ าร้อน  กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๊ส เตาผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ ค่าจัดซื้อน้ าสะอาด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืน ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท0808.2/ 
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
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ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ  เช่น 
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้นอาทิเช่น 
เครื่องมือผ่าตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม 
หูฟัง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ าฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิงเครื่องนึ่ง  เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ส าลีและ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอลล์  ฟิล์มเอกซเรย์
เคมีภัณฑ์ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงินถุงมือ กระดาษกรองจุกต่าง ๆ 
สัตว์เลี้ยง เพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
หลอดเอกซเรย์  ฯลฯ ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่าย อ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่  มท
0808.2/ ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง     
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว  1134  ลงวันที่   9  มิถุนายน   2558หนังสือกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559หรือ  ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น  อาทิเช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมาส์  เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลหน่วยประมวลผล 
แผ่นกรองแสง  ฮาร์ดดิสก์ไดร์  ซีดีรอม  เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ ที่
จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 
 

บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล
หนองเรือ ไฟประดับสถานที่หรือที่สาธารณะอ่ืน ๆ หรือ
อาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล
หนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
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ประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตามหนั งสือกระทรวง  
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าอาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบล
หนองเรือหรืออาคารทรัพย์สินต่าง ๆหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว
3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562 

    

 

  

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาล
ต าบลหนองเรือ ทั้งแบบประจ าส านักงานและแบบมือ
ถือ เบอร์อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าวหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน  2562 

    

 

  

  งบลงทุน รวม 14,700 
 

บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,700  บาท 
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    จัดซื้อตู้เย็น จ านวน 14,700  บาท 

      

  
- เ พ่ือจัดซื้อตู้ เย็นขนาด  9 คิวบิกฟุต  ที่ ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง เป็นไปตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านั กงานประมาณ  หรือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะจัดซื้อจัดจ้าง 
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  
239  ล าดับที่ 15 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 652,760  บาท 
  งบบุคลากร รวม 335,760  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 335,760  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 335,760 

 
บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 317,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 52,000  บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า ง  ที่ ไ ด้ รั บค าสั่ งปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ
หรือ  วันหยุดราชการ  เป็นต้น   ฯลฯ   ของส านั ก
ป ลั ด เ ท ศ บ า ล  เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย  ว่ าด้ วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว
5862 ลงวันที่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
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อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าใช้สอย รวม 265,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 180,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร           เย็บ
หนั งสือ   หรือเข้ าปกหนั งสือ   หรือจัดท า เอกสาร
รูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาลที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(4) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ
ของส านักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือกฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัติ
นี้ ฯลฯ 
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนนจ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
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จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตาม
ระเบียบฯ  หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536     
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม
2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน  ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับค า
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้แนะน ากรอกแบบฟอร์มค าร้อง
ต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการจัดท า
เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิมช่องทาง
อ านวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการ
แต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
         กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
     ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
     ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555  
     ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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     กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
    ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่ น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล   พนักงานจ้าง  รวมทั้งผู้ที่ ได้รับค าสั่งจาก
นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือประโยชน์ของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ   ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่าง ๆและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

    

 

  

    โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย ได้แก่ เครื่องอุปโภค บริโภคเป็นต้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560ประกอบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ ว 3050 ลงวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2543หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 
ล าดับที่ 1 

    โครงการสงเคราะห์ประชาชนหรือด้อยโอกาส จ านวน 20,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ ายเป็นค่า ใช้จ่ ายตามโครงการสงเคราะห์
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสในเขตเทศบาล
ได้แก่  เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ เป็นต้นเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกอบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2543 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  113 
ล าดับที่  2 

    

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่ าบ า รุ ง รั กษาและซ่ อมแซมสิ่ ง ก่ อสร้ า ง 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงาน อาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
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เป็นไปตามหนังสือ  ที่  มท  0808.2/ว1657 ลงวันที่  
16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 ระเบียบกระทรวง    
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการ 
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

แผนงานเคหะและชุมชน 
     

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,604,740  บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,123,440 

 
บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,123,440  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,051,440  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 
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เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) 
และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพ่ิม
อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน ก.จ.
ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน 
ๆ แล้วแต่กรณี   

    

 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานเทศบาล 
จ านวน  2 ราย  ดังนี้ 
(1) นักบริหารงานช่าง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
     กองช่าง เป็นเงินประจ าต าแหน่ง เดือนละ 3,500 
     บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) นักบริหารงานช่าง  ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า 
     ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  เป็นเงินประจ าต าแหน่ง 
     เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน  
เป็นไปตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน     
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่   22
เมษายน 2547 และหนังสือส านักงาน ก.กลาง ที่ มท     
0809.3/ว.28 ลงวันที่16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบ     
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ ง     
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-     
2563) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล     
จั งหวั ดขอนแก่น  เ รื่ อ ง  หลั ก เกณฑ์และ เ งื่ อน ไข     
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 
64) พ.ศ.2559 หรือประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีผลบังคับใช้ใน
ภายหลั ง ในปี งบประมาณ  และหนั งสื่ อสั่ ง การที่
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เกี่ยวข้อง หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี   

  งบด าเนินงาน รวม 422,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 67,000  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ตรวจรายงาน  และประเมินความ
ช านาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน  คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  การ
คัด เลื อก  สรรหา  สอบเปลี่ ยนสายงานฯลฯ  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะ
เดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค0402.5/ว85 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2580  ลงวันที่ 12
กันยายน 2561 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 
 (2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   
      -เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณี พิ เศษ  (เงินรางวัล
ประจ าปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจ าปีแก่พนักงานท้องถิ่นเป็น
รายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
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2557 เ ป็ น ไปผล กา รประ เ มิ น และหลั ก เ กณฑ์ที่
ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที ่มท.0891.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2549 
ประกอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.4/ 
ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  ที่  0808.2/ว  859 ลงวันที่  29
พฤษภาคม  2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 
เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.
และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต. 
 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
 - ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ  
ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า ง  ที่ ไ ด้ รั บค าสั่ งปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ
หรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/
ว 5862 ลงวันที่ 12ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาลและลูกจ้างประจ า ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541แก้ไขเ พ่ิมเติมถึ ง    
(ฉบับที่  3) พ.ศ.2549  อัตราที่ก าหนดตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 
28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม
2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 300,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 250,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับ
การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
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(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่ให้ได้มาซึ่งเครื่องถายเอกสาร
ใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอวีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตามค าพิพากษาและ
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0313.4/ว966 ลงวันที่ 
3 เมษายน 2543 และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
(7) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างาน หรือตามหนังสือ ที ่มท 
0313.4/ว1452 ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541ประกอบ 
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม  2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที่มท 0808.2/
ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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(8) ค่า เบี้ ยประกัน  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการ  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนนจ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของ  ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตาม
ระเบียบฯหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(10) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสายวิทยุ
ชุมชน  ค่าจ้ าง เหมาบริการในการปฏิบัติ  งานรับ           
ค าร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม    
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
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     กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  

      

  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
      กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    

 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนไป
อบรมสัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกต ิเช่น อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)ให้เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
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     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า        
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง   
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 55,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษ ที่
เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ  ภาพเขียน  แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง พรม
นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า
ตราชั่งเล็กกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา
ลบค าผิดเทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี.ใส
น้ ายาลบกระดาษไขไม้บรรทัด  คลิป เป็ก เข็มหมุด 
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กระดาษคาร์บอน กระดาษไข  แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ ามัน  ไขขี้ผึ้ ง  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่  9มิถุนายน 2558  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558หนังสือกรมส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  เมาส์  เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิลหน่วยประมวลผล
แผ่นกรองแสง ฮาร์ดดิสก์ไดร์   ซีดีรอม  เมนบอร์ด
แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนื่องเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ ซีดีรอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯที่
จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน  2558  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่ น  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

  งบลงทุน รวม 59,300 
 

บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 59,300  บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน     

 
  

    จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 11,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน  2 หลัง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   (มอก.) 
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เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะ
จัดซื้อจัดจ้าง ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่  246  ล าดับที่  18 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
 

  
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 17,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  
     4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณ 
     นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือ 
     ดีกว่า จ านวน 1 หนว่ย  
(2) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ 
     ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
(3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
     Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
     120 GB จ านวน 1 หน่วย  
(4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
(5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
     (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
     Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
(7) มีแป้นพิมพ์ และ เมาส์  
(8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
     จ านวน 1 หน่วย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสั งคม   หรือ  ระเบียบหนั งสือสั่ งการ อ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญั ตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
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228  ล าดับที่ 36 
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 6,300  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
ส าหรับกระดาษขนาด A3  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
     1,200 x 1,200 dpi  
(3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาส าหรับ 
     กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อ 
     นาท ี(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)  
(4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ 
     ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
     หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)  
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
(7) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter Legal 
    และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  ของกระทรวงดิ จิทัล  เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมหรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 247 
ล าดับที่  19 

    

 

  

 งานไฟฟ้าถนน รวม 1,422,022 
 

บาท 
  งบบุคลากร รวม 843,022  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 843,022  บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 202,620  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ประจ าปี ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  
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เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพ่ิม
อ่ืน ๆตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน  ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน 
ๆ ส าหรับพนักงานเทศบาล งานไฟฟ้าถนน 

    

 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 556,402 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) หนังสือส านักงาน  ก.จ .  ก.ท.  และก.อบต.      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม
2557 หรือหนังสื่อสั่งการหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี   

    

 

  

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  พนักงาน
จ้าง หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว  (ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน
ก.จ .  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ด่วนที่ สุ ดที่  มท  0809.3/
ว  1372 ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2558 หรือระเบียบ
กฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีส าหรับพนักงาน
จ้าง ของส านักปลัดเทศบาล ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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  งบด าเนินงาน รวม 540,000 

 
บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 15,000  บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้ า ง  ที่ ไ ด้ รั บค าสั่ งปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ
หรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2562 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว
5862  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การ เกี่ ยวกับการ เบิกจ่ าย เงินค่ า เช่ าบ้ านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 255,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆของเทศบาลที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
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(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(3) ค่า เบี้ ยประกัน  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
ส ะ อ า ด  ค่ า จ้ า ง เ ห ม า พ นั ก ง า น รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาด
ถนน  จ้ าง เหมาสูบน้ า  จ้ าง เหมาปราบวัช พืชดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมิน
องค์กร  ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์
ค่าจ้างเหมาจัดท าของ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่
เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่  ที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี้ ได้ตามระเบียบฯ  หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว  1536 ลงวั นที่  19 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(5) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
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ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน  ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับค า
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบ ฟอร์ม ค า
ร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
        กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
       กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
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พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกเทศมนตรี
ให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนไปอบรม
สัมมนาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555
แก้ ไขเ พ่ิมเติมถึ ง  (ฉบับที่  4) พ.ศ.  2561 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตรา
ที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
             -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
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และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง การ
คลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 265,000 
 

บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น  หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง เจาะ
กระดาษ ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวาง
เอกสารเครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
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กระดาษกุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์     
แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน  
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง
พรม  นาฬิกาแขวน  พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง
กระเป๋า ตราชั่งเล็ก กระดาษหมึก ดินสอปากกา ยางลบ 
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค
สมุด ซองเอกสารตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี.
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็ม
หมุดกระดาษคาร์บอน กระดาษไข  แฟ้ม  สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ 
สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ  น้ ามัน  ไขขี้ผึ้ ง   น้ าดื่มส าหรับบริการ
ประชาชนในส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
0808.2/ว 1248 ล ง วั นที่  27 มิ ถุ น า ยน  2559 ห รื อ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรส าหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า
ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า   
เบรกเกอร์ ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
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และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง
คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศ  ส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกล า โพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว 1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง  
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบสิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วมอ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ 
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุกปูนขาว
อิฐ ท่อระบายน้ า  สี  กระเบื้อง  สังกะสี แปรงทาสี
กระเบื้อง เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ าท่อต่างๆ  ท่อ
น้ าบาดาล ฯลฯ และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ล งวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว  1248ล ง วั น ที่  27 มิ ถุ น า ย น  2559 ห รื อ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เ พ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัช กระจกโค้งมนล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์  เบรก ครัช
พวงมาลัยสายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่
ยางนอกยางใน หัวเทียน จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า      
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต ์กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลงวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0808.2/ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เ พ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวั สดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ 
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แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัช  กระจกโค้งมนล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์
น้ ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง 
เบาะรถยนต์เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์  เบรก  ครัช
พวงมาลัยสายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่
ยางนอกยางใน หัวเทียน จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า      
ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์  กันชนรถยนต์   เข็มขัดนิ รภัย  ฯลฯ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่9 มิถุนายน 2558หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  1248 ลงวั นที่  27 มิ ถุ น ายน  2559 หรื อ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000  บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาล  ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะสระหนองเรือ สวน
หรือสถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

  งบลงทุน รวม 39,000 
 

บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,000  บาท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     

 
  

    เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machine) จ านวน 10,000  บาท 

      

  
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Welding Machine) 
กระแสสลับโดยใช้คอร์ยเลื่อนหรือด้วยสวิทช์สเต็ปพร้อม
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องครบชุดขนาดไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ 
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220 โวลต์  ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นที่เหมาะสมและ
ประหยัด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243  ล าดับที่  6 

   ครุภัณฑ์โรงงาน     
 

  

    จัดซื้อเครืองมือทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตสด 
(SLUMP  TEST) 

จ านวน 10,000 

 

บาท 

      

  
- เ พ่ือจัดซื้ อ เครืองมือทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรี ตสด  (SLUMP TEST) จ านวน  1 ชุ ด  โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน กรวยทดสอบท าด้วย
โลหะไร้สนิมอย่างหนา และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
ครบชุด ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นที่ เหมาะสม และ
ประหยัด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานประมาณ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  243  ล าดับที่ 6 

    

 

  

   ครุภัณฑ์ส ารวจ     
 

  
    เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จ านวน 15,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา จ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้. 
(1) มีความคลาดเคลื่อนในการหาต าแหน่ง 
    ไม่มากกว่า 10 เมตร 
(2) สามารถแสดงต าแหน่งพิกัดทั้งระบบ 
     พิกัด UTM และ Latitude/Longitude 
(3) มีพอร์ตต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
(4) สามารถกันน้ าได้ 
(5) สามารถเพ่ิมหน่วยความจ าภายนอกได้ 
(6) คู่มือใช้งานภาษาไทย 
(7) อุปกรณ์เกี่ยวข้องต่อพ่วงครบชุด เช่น สายต่อเข้า 
     คอมพิวเตอร์   SD Card  ฯลฯ เป็นต้น 
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ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและประหยัด 
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 243  ล าดับที่ 5 

    เทปวัดระยะ จ านวน 4,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะ   จ านวน 1 อัน  โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้. 
(1) เนื้อเทปท าจากไฟเบอร์ และเคลือบมันที่ผิว 
(2) มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
(3) มีด้ามมือถือจับ สายเทปบรรจุในโครงโลหะ มีมือ    
     หมุนเทปพร้อมมีจุดล๊อคมือหมุนเมื่อต้องการ 
     เก็บเทป 
(4) มีหนังสือรับรองจากกองชั่ง ตวง วัด 
(5) สามารถอ่านค่าระยะได้ทั้งสองด้าน 
(6) แข็งแรง ทนทาน ไม่ยืด ฯลฯ 
ตั้ งจ่ายตามราคาท้องถิ่นที่ เหมาะสมและประหยัด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงาน
ประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) หนา้ที่ 245  ล าดับที่ 15 

    

 

  

 งานสวนสาธารณะ รวม 350,000 
 

บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 350,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 260,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 200,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับ
การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบฯ 
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(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา   
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป
ถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
กิจการของเทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร  
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนนจ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ของ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆที่เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ได้ตาม
ระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที ่มท0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือ 
กระทรวง มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ ว 1536  ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560
กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้าง ผู้ ให้บริการงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ.2562 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(5) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
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ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย, วิทยุ
ชุมชน  ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน  รับค า
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม     
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ     
การจัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชน
เพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับ
จากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯ 
       กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
       กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการปลูก
ต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน เพ่ือปลูกต้นไม้ต่าง ๆ
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การปลูกป่าชุมชนการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริ
และการด าเนินการอ่ืน ๆ  ได้แก่  ค่าประชาสัมพันธ์   
ค่าพันธุ์ไม ้ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้ง
การจัดนิทรรศการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ประกอบเป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  
165  ล าดับที่ 2 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
           -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใ ช้ ง า น ไ ด้ ต า ม ป ก ติ  เ ช่ น  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
          -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
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และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า     
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง     
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 75,000  บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตร
ส าหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์    
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และ
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ชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกล าโพง  แผงวงจร      
ผั งแสดงวงจรต่าง  ๆ  แผงบังคับทางไฟ  ฯลฯ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลงวั นที่  9 มิ ถุ น ายน  2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว 1248 ล ง วั นที่  27 มิ ถุ น า ยน  2559 ห รื อ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น  อาทิเช่น หม้อ  กระทะ กะละมังตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถั ง  ถาด  แก้ วน้ า  จานรองกระดาษช า ระ
ผงซักฟอก สบู่  น้ ายาดับกลิ่น  แปรงไม้กวาด เข่ง
ตะกร้า ถุงพลาสติก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า กระโถน
เตาไฟฟ้า  เตาน้ ามันเตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตี
ไข่ไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง
ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ค่าจัดซื้อน้ าสะอาดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ หรือวัสดุอ่ืน ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558หนังสือกรมส่งเสริม
ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น  ด่ ว น ที่ สุ ด  ที่  ม ท 0808.2/
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ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ   เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่น 
ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน
กบไสไม้ เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือราวพาดผ้า น้ ามันทาไม้ 
ทินเนอร์  สี  ปูนซีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว
อิฐ  ท่อระบายน้ า  สีกระเบื้อง  สังกะสี  แปรงทาสี
กระเบื้อง เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา ท่อน้ า ท่อต่าง ๆ
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯและสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ  เช่น  
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่น 
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จอบหมุน เคียว สปริงเกอร์ จานพรวน ผานไถ กระทะ
เครื่องดักแมลง อวน กระชัง ปุ๋ย อาหารสัตว์ พืช และ
สัตว์ พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะช าอุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
ที่จ าเป็นหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่  9
มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกาย 
ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจ่ายเ พ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้นอาทิเช่น เครื่องแบบเสื้อ กางเกง ผ้าเครื่องหมาย 
ยศและสังกัด ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน ชุดฝึกละคร ฯลฯ  ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน  และสิ่ งของอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุอื่น จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
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สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส  มิเตอร์น้ า -
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและ
สิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 
 

บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในเขต
เทศบาลต าบลหนองเรือ  ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะสระ
หนองเรือ  สวนหรือสถานที่สาธารณะอ่ืน  ๆ  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทยด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน  
2562 

    

 

  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ในสวนสาธารณะสระ
หนองเรือและที่สาธารณะอ่ืน ๆ  ในความดูแลของ
เทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,971,214 
 

บาท 
  งบบุคลากร รวม 984,214  บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 984,214  บาท 
   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 244,560  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างประจ า เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.
และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 ประกอบหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 8  ลงวันที่ 17 เมษายน
2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ 53) พ.ศ.2558 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับที่  65) พ.ศ.
2561 หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่นเรื่องอ่ืน ๆที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังใน
ปีงบประมาณ และหนังสื่อสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 671,122  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นไปตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-
2563) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
หรือหนังสื่อสั่งการ หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
อัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี   
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 68,532 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
หรือเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ค านวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม 2558หรือระเบียบ กฎหมายก าหนดอ่ืน ๆ
แล้วแต่กรณีส าหรับพนักงานจ้าง  ตามกรอบแผนอัตรา 
ก าลั ง  3 ปี  (พ.ศ.2561-2563) และหนังสื่อสั่ งการที่
เกี่ยวข้อง 

    

 

  

  งบด าเนินงาน รวม 2,987,000  บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 5,000  บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับค าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ  เป็นต้น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 

    

 

  

   ค่าใช้สอย รวม 2,340,000 
 

บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 2,000,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ 
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับ 
การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
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(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ 
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(5) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ท าความสะอาดถนน        
จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม ้      ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต ์ ค่าจ้างเหมา
จัดท าของ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่  มท  0808.2/ว  7120 ล ง วั นที่  9 ธั น ว าคม  2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที่ 19มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
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มาก ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
กฎกระทรวง  ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ ให้บริการงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ.2562 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเสียงตามสาย   
วิทยุชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับ     
ค าร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม  
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ        
         กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
     ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
     ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ 
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
    แล้วแต่กรณี 
         กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
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(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    
 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ทิ้งขยะ  เพ่ือปรับปรุงบริเวณ
โดยรอบลานทิ้งขยะในบริเวณบ่อขยะเดิม  ปรับปรุง
สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน วางผังจัดโซนจัดท าเตรียม
ความพร้อมอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือ
ย้ายกองขยะเดิมออกจากลานตากขยะ เป็นต้น ฯลฯ
ได้แก่  ค่าจ้ างขนย้ายขยะ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่ า ง  ๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ตามโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (3) เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เ พ่ิมเติมถึ ง (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2549 มาตรา  16 (17) 
(18)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167  ล าดับที่  7  

    

 

  

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ จ านวน 40,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะต้นทาง  การรักษาความสะอาดชุมชน      
ลดปริมาณขยะในชุมชน  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ตามโครงการ  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้ งการจัด
นิทรรศการจัดท าสื่อประชา สัมพันธ์หรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
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ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 ประกอบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562หรือระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
167 ล าดับที่ 8  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 250,000  บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น 
1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
     - เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ ถังขยะ
รถจักรยานยนต์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
     - เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ตามปกติ  เช่น อาคารเก็บพัสดุ  อาคารเตา      
เผาขยะ  รั้วที่ทิง้ขยะ  สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ 
หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง 
ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
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     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า      
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง      
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าวัสดุ รวม 437,000 
 

บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 

 
บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
มาตรส าหรับรับตรวจวงจร ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า
ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟ  สวิทซ์ไฟ  เบรกเกอร์
ไฟฉาย สปอร์ตไลท์หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่ง  คอยส์
คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์
สายอากาศหรือเสาอากาศ  ส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกล า โพง
แผงวงจร  ผังแสดงวงจรต่าง  ๆ  แผงบังคับทางไฟ
ฯลฯ หรือคา่ใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
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รายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่นหม้อ กระทะกะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรองกระดาษช าระ ผงซักฟอก
สบู่  น้ ายาดับกลิ่น  แปรงไม้กวาด  เข่ง  ตะกร้า  มุ้ง
ถุงพลาสติก ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน หมอน  
ถ้วยชาม ช้อนส้อมกระจกเงา โอ่งน้ า กระโถน  เตา
ไฟฟ้า  เตาน้ ามันเตารีด  เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข่
ไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง
ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ค่าจัดซื้อน้ าสะอาดที่ซื้อจาก
เอกชน  ฯลฯ   หรือวัสดุ อ่ืน  ๆ  หรือค่า ใช้จ่ าย อ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลงต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ   เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้นอาทิ
เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่วเสียม เลื่อย
ขวาน กบไสไม้  เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตรลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือราวพาดผ้า  น้ ามัน
ทาไม้  ทินเนอร์  สี ปูนซีเมนต์ หิน ดิน ทราย หินคลุก
ปูนขาว อิฐ ท่อระบายน้ า สีกระเบื้อง สังกะสี แปรงทาสี 
กระเบื้อง  เหล็กเส้น  อุปกรณ์ประปาท่อน้ า ท่อต่าง ๆ 
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯและสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่   9 มิถุนายน 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เ พ่ือจัดหาสิ่ งของที่ ใช้ ในการซ่อมแซมบ ารุ งรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ไขควง ประแจ 
แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อนคีมล๊อค ล๊อคเกียร์
ล๊อคคลัช กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวยจราจร ยางรถยนต์
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น้ ามันเบรก น๊อตและสกรูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง
เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์เครื่องยนต์ (อะไหล่)เบรก  ครัช
พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า หัวเทียน แบตเตอรี่
ยางนอก ยางในหัวเทียน จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟหน้า
ไฟเบรก  อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯหรือค่าใช้จ่าย 
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว  1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 หรือระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้ 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 280,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น   
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่น 
แก๊สหุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันแก๊สโซฮอล์ล น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง
น้ ามันจารบี ถ่าน ก๊าส ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558  หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจ่ายเ พ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้นอาทิเช่น เครื่องแบบเสื้อ กางเกง ผ้าเครื่องหมาย 
ยศและสังกัด ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ
เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน ชุดฝึกละคร ฯลฯ  ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน  และสิ่ งของอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

    

 

  

   วัสดุอื่น จ านวน 2,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น อาทิเช่น  หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส  มิเตอร์น้ า -
ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และ
สิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้  ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
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ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000  บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าอาคารเตาเผาขยะที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลต าบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท
0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 

    

 

  

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าอาคารอาคาร
เตาเผาขยะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลหนอง
เรือ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้
ต า ม ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ่ า ย นี้  เ ป็ น ไ ป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562 

    

 

  

 งานบ าบัดน้ าเสีย รวม 100,000  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 100,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  หรือจัดท าเอกสารรูปเล่ม ที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
น าไปบ าบัด และก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆของ
เทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
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(3) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน 
ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย 
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่นพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างานหรือตามหนังสือ  ที่
ม ท  0313.4/ว 1452 ล ง วั น ที่  27 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2541
ประกอบหนังสือ  ด่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  7120     
ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 และ หนังสือ ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(6) ค่า เบี้ ยประกัน  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้  ฯลฯ 
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ท าความสะอาดถนน        
จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม ้      ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่คัดแยก
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ขยะส าหรับเตาเผาขยะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานจัดการขยะ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด
รถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดท าของฯลฯ และค่าจ้างเหมา
อ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ หรือหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7120   
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่  มท  0808.2/ว  1536 ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560 หรือหนังสือสั่งการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(8) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับค าร้อง 
เรียนร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม ค าร้อง
ต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ การจัดท า
เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
         กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120  
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560 
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
 



 
 
 

หน้าที ่: 203 / 240 

      กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 

      

  
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ 
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้    
    แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 733,000 

 
บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 717,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 717,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 47,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่
เกี่ยวกับการภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การ
บันทึกภาพยนต์  วีดีโอวีดีทัศน์  ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย 
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การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย 
เสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่นพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(5) ค่าเบีย้ประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือกฎหมาย
ระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้ ฯลฯ 
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ท าความสะอาดถนน        
จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้        ตัด
ต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมา
จัดท าของ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆที่เป็นกิจการใน
อ านาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้
ตามระเบียบฯหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559
หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536   
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน รับค า
ร้องเรียนร้องทุกข์  ให้ค าแนะน า  กรอกแบบฟอร์ม    
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวย
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ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
       กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
       กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที ่
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
    แล้วแต่กรณี 

      

  
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ 

    
 

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการครอบครัวอบอุ่น จ านวน 15,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการครอบครัว
อบอุ่น ฯลฯ ได้แก่   ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร    
ค่าเครื่องดื่ม   ค่าจัดสถานที่   ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117  ล าดับที่ 8 

    โครงการประชุมจัดท าแผนชุมชน จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ
ประชุมจัดท าแผนชุมชน เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริมให้
ป ร ะ ช า ช น จั ด ท า แ ผ น ชุ ม ช น  ไ ด้ แ ก่  ค่ า อ า ห า ร
เครื่องดื่ม  ค่าจัดสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร
ประกอบการประชุม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตาม
โคร งการ  ฯลฯ   เ ป็ น ไปตามระ เบี ย บกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 205 ล าดับที่ 5 

    

 

  

    
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ชุดต่าง ๆ 

จ านวน 250,000 

 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของ
กรรมการชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตาม ฯ คณะกรรม การ
สนับสนุนการจัดท าแผนฯ  ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้างเหมา
รถยนต์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการฝึกอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
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ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 119  ล าดับที่ 11 

    โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จ านวน 250,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เพ่ือฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของผู้สู งอายุและผู้ที่ เกี่ยวข้องที่นายก 
เทศมนตรีมีค าสั่งให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและ         
ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย  อ่ืน ๆ  ที่
จ าเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว  3028  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561หรือ  ระเบียบ
หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศ
บัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 105 ล าดับที่ 4 

    

 

  

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านร่างกายจิตใจ อาทิเช่น
การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป การอนามัยในช่องปาก
การส่งเสริมออกก าลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การ
โภชนาการและการสุขาภิบาลอ่ืน ๆ การฝึกอบรมและ
การด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่จ าเป็นตามโครงการฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
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ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116  ล าดับที่ 4 

    โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จ านวน 20,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี  อาทิเช่น การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ต่าง ๆ การรวมกลุ่มสตรี การอบรมให้ความรู้ หรือ
การศึกษาดูงานกลุ่มสตรี อ่ืน ๆ  หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่คล้ายกันฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่ จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน   
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886 ล งวั นที่  28  มิ ถุ น ายน  2562 หรื อ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 119  ล าดับที่ 12 

    

 

  

    โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมหรือ
ฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพเสริมแก่กลุ่มผู้สนใจหรือ
ประชาชนร้องขอ ฯลฯได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160  ล าดับที่ 4 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)ให้เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง 
ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า   
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวง    
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
 
 
 

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 210 / 240 
  งบลงทุน รวม 16,000 

 
บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000  บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 16,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงาน
ส านักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.- 
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
    2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
    พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม 
    สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
    การประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  
(2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า 
     แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
     เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
(3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ 
     ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด 
    Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
    120 GB จ านวน 1 หน่วย 
 (5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
     1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
     12 นิ้ว 
 (6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
     หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 (7) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน 
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
(8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network 
    Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
    ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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(9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
     (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
(10) มีแป้นพิมพ์ และ เมาส์ 
(11) กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก   
(12) ซอฟแวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์  ของกระทรวงดิ จิทัล  เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  248 
ล าดับที่  2 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 160,000  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 160,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000  บาท 

      

  
(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสารเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดท าเอกสารรูปเล่มที่เกี่ยวกับ
การภารกิจงานต่าง ๆของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอวีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุ กระจาย
เสียงโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชา 
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สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(4) ค่า เบี้ ยประกัน  เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าประกันภัยรถ
ราชการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือ
กฎหมายระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้ ฯลฯ 
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง  ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ท าความสะอาดถนน        
จ้างเหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ตัดต้นไม้ 
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน  ๆที่ เป็นกิจการในอ านาจ
หน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ ได้ตาม
ระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 
19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560
หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 
(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย, วิทยุ
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน  รับค า
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์ม     
ค าร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการ
จัดท าเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวย
ความสะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
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สามารถ เบิ ก จ่ า ย ในประ เภทร ายจ่ า ยนี้ ไ ด้ ต า ม 
ระเบียบฯ 
        กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452  
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
       กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง      
ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าจัดท า
เอกสาร วารสาร จัดท าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
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2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน
ที่สุด ที ่มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลัง เทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 122  ล าดับที่ 3 

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จ านวน 30,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยาวชน ใน
โอกาสวันส าคัญต่าง ๆได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน 
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122  ล าดับที่ 4 

    

 

  

   ค่าวัสดุ รวม 10,000  บาท 
   วัสดุส านักงาน จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงานประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น    
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษ 
ที่เย็บกระดาษ ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก
ตรายาง ขาตั้งกระดาน ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง  พรม
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นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า
ตราชั่งเล็กกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายา
ลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด
ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์ เทป พีวีซี.    
แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็กเข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
น้ ามัน  ไขขี้ ผึ้ ง  น้ าดื่ มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น  อาทิเช่น  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตร
ส าหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้าฟิวส์  เข็ม
ขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์    
ไฟฉาย  สปอร์ตไลท์  หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และ
ชิ้นส่วนวิทยุ  ลูกถ้วยสายอากาศ  รีซีสเตอร์  มูฟวิ่ ง   
คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศ  ส าหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอกล า โพง
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2558หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ 
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 70,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 60,000 

 
บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 30,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค  ค่าเช่าสถานที่
ค่าอาหารน้ าแข็งค่าน้ าดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล 
ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าจัดท าเอกสารวารสาร จัดท า
เกียรติบัตรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ 
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188  ล าดับที่ 9 

    

 

  

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการจัดกิจกรรมให้เยาวชน 
ได้แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมใน
โอกาสส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
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และเครื่องดื่ม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559  ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187 
ล าดับที่ 7 

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 
 

บาท 
   วัสดุกีฬา จ านวน 10,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬาประเภท
วัสดุคงทน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น     
ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์
บอล ลูกแบตมินตัน ลูกเทนนิส ไม้แบตมินตัน ไม้เทนนิส
เชือกกระโดด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา นกหวีดนาฬิกาจับ
เวลา นวม  เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน และสิ่งของอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก
ที่  มท  0808.2/ว  1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน  2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือ 
ระเบียบหนังสือสั่ งการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 

 
บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 80,000  บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน        
    โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จ านวน 80,000  บาท 

      

  
- เ พ่ือจ่ายอุดหนุนชุมชนหนองเรือทุ่ งศรีทอง  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน ได้แก่  ค่าใช้จ่ ายในพิธี เปิด  –  ปิด
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค      
ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร น้ าแข็งค่าน้ าดื่ม ค่าอุปกรณ์
กีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่ารางวัลการแข่งขัน ค่าจัดท า
เอกสาร วารสาร  จัดท าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ประกอบ การ
ใช้จ่ายงบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน  2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลัง เทศบัญญัตินี้  ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 185 
ล าดับที่ 1 

    

 

  

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 550,000 
 

บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 280,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 270,000  บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการจัดงานประจ าปี "ฮีตฮอยอีสาน  
งานของดีหนองเรือ" 

จ านวน 80,000 

 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดงานประจ าปี 
"ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" ได้แก่ค่าจัดสถานที่
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ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจตุปัจจัยไทยทานค่าจัดหาสินค้าเข้าร่วมแสดง
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ ฯลฯเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เ ข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ า ข อ งอ งค์ ก รป กคร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 
2562 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186  ล าดับที่  3 

    โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดงานวันขึ้น 
ปีใหม่  ได้แก่  ค่าจัดสถานที่  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าเช่าเวที 
ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่าจตุปัจจัยไทยทาน 
และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .2559 ประกอบหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 186  ล าดับที่ 2 

    

 

  

    โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญู จ านวน 100,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดงานประเพณ ี
สงกรานต์ และวันกตัญญู  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด   
ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที    
ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ รถพระพุทธรูปส าหรับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886 ล ง วั นที่  28 มิ ถุ น า ยน  2562 หรื อ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 186  ล าดับที่ 3 

    โครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี จ านวน 80,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจ าปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตก 
แต่งเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าตก 
แต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้างมหรสพต่าง ๆ ค่าของขวัญของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  หรือโล่รางวัล  ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าอาหาร น้ าแข็ง น้ าดื่มเครื่องดื่ม  ค่าจัดท า
เอกสาร  วารสาร  จัดท าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  พ.ศ.2559
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 186  ล าดับที่ 3 

    

 

  

   ค่าวัสดุ รวม 10,000  บาท 
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ ใช้ ในการโฆษณาและ
เผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง     
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น ขาตั้ง
กล้อง  เครื่องกรอเทป  เลนส์ซูม  กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
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หรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด า
ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ที่ใช้
ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

  งบเงินอุดหนุน รวม 270,000  บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 270,000  บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน     

 
  

    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จ านวน 100,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง ในการ
ด าเนินงานจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ได้แก่ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเต็นท์
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งรถขบวน
แห่ ค่าจ้างมหรสพ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล 
หรือโล่รางวัล ค่าสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานผู้ร่วม
ด าเนินการ ค่าอาหารน้ าแข็ง น้ าดื่มเครื่องดื่ม ค่าจัดท า
เอกสารวารสารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวง มหาดไทย     ด่วน
ที่ สุ ด  ที่  มท  0808.2/ว  3886 ลงวันที่  28 มิถุนายน
2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่
ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186  ล าดับที่ 4 
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    โครงการจัดงานลอยกระทงประจ าปี จ านวน 120,000  บาท 

      

  
-เ พ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานลอยกระทง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
     1.ชุมชนบูรพา                 จ านวน  15,000 บาท 
     2.ชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง      จ านวน  15,000 บาท 
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา  จ านวน  15,000 บาท 
     4.ชุมชนร่วมใจ                จ านวน  15,000 บาท 
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา จ านวน  15,000 บาท 
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง จ านวน 15,000 บาท 
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง     จ านวน 15,000 บาท 
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง    จ านวน  15,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว  3886 ลงวันที่  28 มิ ถุนายน 2562 หรือ
ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 186  ล าดับที่ 3 

    

 

  

    โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จ านวน 50,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนบ้านใหม่ศรีทองในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ได้แก่ ค่า
ตกแต่งเทียนพรรษา  ค่าตกแต่งรถ และ ขบวนแห่เทียน
พรรษา  ค่าตกแต่งเวที  ค่าสถานที ่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้าง
เหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเวทีค่าจ้างมหรสพต่าง ๆ ค่า
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือโล่รางวัล ค่า
จตุปัจจัยไทยทาน ค่าอาหารน้ าแข็ง  น้ าดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ระเบียบ
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กระทรวง  มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ก าหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หน้าที่ 187  ล าดับที่ 5 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,824,400  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 30,000  บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 30,000  บาท 

      

  
(1) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ 
ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก  เช่น ผ้าม่าน ผ้า
ม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท า
ป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  การ
บันทึกภาพยนต์  วีดีโอ วีดีทัศน์  ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย 
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลต าบล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่นวิทยุกระจาย 
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
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ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
ค่าจ้างออกแบบอาคารส านักงานหรืออาคารต่าง ๆ ฯลฯ 
และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ
ฯ หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม 2559 หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560
กฎกระทรวง  ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ ให้บริการงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  พ.ศ.2562 หรือ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(5) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับค าร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้
ค าแนะน า  กรอกแบบฟอร์ม  ค าร้ องต่ า ง  ๆ  และ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ  การจัดท าเอกสาร การ
จัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้ รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน  และค่าจ้างอ่ืน  ๆ ที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่  ที่
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
         กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541 
 2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
     ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
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4) กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
    งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 
5) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรืออัตราทีก่ าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี 
      กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ  
    ที่เก่ียวขอ้งหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัติ 
    นี้แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

  งบลงทุน รวม 4,794,400 
 

บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,794,400  บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค     

 
  

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ซอยพัฒนามงคล 16 (ใหม่ศรีทอง) 

จ านวน 696,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร
ย า ว  104.00 เ มต ร  หนา  0.15 เ มต ร  หรื อมี พ้ื น ที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาวข้างละ 103.00 เมตร ความยาว
รวมทั้งสองข้าง  206.00 เมตร ก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.
ส าหรับท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จ านวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นราง (มอก.
ชั้น 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จ านวน 1
ป้ายและติดตั้งป้ายโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ านวน 1 ป้าย  โดยก่อสร้ างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่เทศบาลต าบลหนองเรือก าหนด เป็นไป
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ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) พระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137
ล าดับที่ 23 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนชนสุภาพ  
   (ข้างวัดป่าสิทธาราม) 

จ านวน 1,010,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร
ยาว  348.00 เ มตร  หนา  0.15 เ มตร   หรื อมี พ้ื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า1,740.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  หนา 0.20 เมตรตลอด
ความยาวของถนนทั้ งสองข้ า งพร้ อมติ ดตั้ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย โดย
ก่อสร้างตามแบบแปลน และรายละเอียดที่เทศบาล
ต าบลหนองเรือก าหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.
2562  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142  ล าดับที่ 36 

    

 

  

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ ารูปตัวยู 
ซอยพัฒนามงคล 20 

จ านวน 638,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.60 เมตร
ยาว   91.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร   หรื อ  มี พ้ื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  416.60 ตารางเมตร  ก่อสร้างราง
ระบาย คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.30 เมตร  ยาวข้างละ 89.00 เมตร ความยาว
รวมทั้งสองข้าง  178.00 เมตร ก่อสร้างบ่อน้ าพัก คสล.
จ านวน 4 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะ
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ก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการเมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบ
แปลน และรายละเอียดที่ เทศบาลต าบลหนองเรือ
ก าหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
145  ล าดับที่  41 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ถนนพาทีสุวรรณสาร 

จ านวน 1,737,000 

 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร
ยาว   260.00 เ มตร  หนา  0.15 เ มตร  หรื อมี พ้ื นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร ก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาดภายในกว้าง 0.30
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวข้างละ 260.00 เมตร ความ
ยาวรวมทั้งสองข้าง 520.00 เมตร ก่อสร้างบ่อน้ าพัก 
คสล. ส าหรับท่อระบายน้ า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จ านวน 4 บ่อ วางท่อระบายน้ า คสล. ปากลิ้นราง 
(มอก.ชั้น 3)เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจ านวน 7 ท่อน 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง  จ านวน
1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ านวน  1  ป้าย  โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่เทศบาลต าบลหนองเรือก าหนด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) พระราช 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา16 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140
ล าดับที่ 32 
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    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยหอมหวล 4 จ านวน 381,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
ขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตร ลึก0.30 เมตรยาวข้างละ
107.00 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง 214.00 เมตร
วางท่อระบายน้ า คสล.ปากลิ้นราง (มอก.ชั้น 3) เส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 2 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย โดย
ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาล
ต าบลหนองเรือก าหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.
2562 มาตรา50 (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146  ล าดับที่ 43 

    

 

  

    โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยพัฒนามงคล 5 จ านวน 148,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร
เดิม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.04
เมตร หรือมี พ้ืนที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า
392.50 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม
พลาสติก กว้าง 0.10 เมตร ยาว  157.00เมตร ตาม
ความยาวของถนนทั้งสองข้างทางหรือมีพ้ืนที่เส้นจราจร
ไม่น้อยกว่า  31.40 ตารางเมตร ปรับปรุงบ่พักน้ า (เดิม) 
โดยการยกระดับฝาบ่อและขอบบ่อให้ได้ระดับผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจ านวน 14 บ่อ และ ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้ง
ป้ายโครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน 1 ป้าย โดย
ก่อสร้างตามแบบแปลน และรายละเอียดที่เทศบาล
ต าบลหนองเรือก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.
2562 มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 149  ล าดับที่ 50 

    เงินชดเชยค่า (K) สัญญาแบบปรับราคาได้ จ านวน 184,400  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค
(กวจ) 0405.2/ว 110  ลงวันที่  5  มีนาคม  2561   
 

      

                                        แผนงานการพาณิชย์ 
    

 งานตลาดสด รวม 430,000  บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 430,000 

 
บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 220,000  บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

 
  

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000  บาท 

      

  
(1) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล
น าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคาร สูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆของ
เทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(2) ค่าซักฟอก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักฟอก เช่น ผ้าม่าน   
ผ้าม้วนประดับ ๆ ผ้าเช็ดมือ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ 
(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(4) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ค่าจ้างเหมา
บริการตักสิ่งปฏิกูล ค่าซักฟอก เบี้ยประกัน ค่าประกัน
อัคคีภัยอาคารตลาดสด  ค่าเช่าทรัพย์สิน  เช่น  ค่าเช่า
ที่ดินราชพัสดุ  ค่าเช่าอาคารราชพัสดุ  เป็นต้น  หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(5) ค่าจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการ
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ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ใน
ลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์การ
บันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชา 
สัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
(7) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส านักงาน
เทศบาลหรือสถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่ างานและค่ าตอบแทนก าหนด  โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างและพนักงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท างานหรือตามหนังสือ ที่ มท 
0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541ประกอบ 
หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560หรือหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(8) ค่าเบี้ยประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 หรือระเบียบอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือกฎหมาย
ระเบียบก าหนดหลังเทศบัญญัตินี้ ฯลฯ 
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ผู้รับจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้าง เหมาเก็บกวาดขยะ ท าความสะอาดถนน จ้าง
เหมาสูบน้ า จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้
จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร ค่าบริการ
ก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ 
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ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอ่ืน ๆที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที่ 
ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0808.2/ 
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 
2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท
0808.2/ว1555  ลงวันที่   22  มีนาคม 2560 หรื อ
หนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(10) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ
ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องาน
ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน รับค า
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ค าแนะน า กรอกแบบฟอร์มค าร้อง 
ต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ การจัดท า 
เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การเพ่ิมช่องทางอ านวยความ
สะดวกที่ประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน และค่าจ้างอ่ืน ๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่สามารถ 
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบฯ 
       กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สั่งการ  ดังนี้ 
1) ตามหนังสือ ที ่มท 0313.4/ว 1452   
    ลงวันที่ 27  พฤษภาคม  2541  
2) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
    ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2559  

      

  
3) หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555   
    ลงวันที่ 22 มีนาคม  2560  
4) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ 
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
    แล้วแต่กรณี 
        กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ดังนี้ 
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1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 
     ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่ 
    เกี่ยวข้องหรืออัตราที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 
    แล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

    
 

  

    โครงการพัฒนาตลาดสด จ านวน 100,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาตลาด
สดเทศบาล ในการด าเนินกิจกรรมการรักษาความ
สะอาด  การจัดระเบียบสินค้า  การตรวจคุณภาพ
สินค้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ความปลอดภัยในการใช้
อาคารตลาดสด  การติดตั้งแสงสว่าง เป็นต้น หรือการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามนโยบายของรัฐ และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับโครงการฯ  ฯลฯเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบเป็นไปตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ าย  ในการจัดงาน  การจัดการแข่ งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตาม
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  (พ . ศ . 2561-2565) 
หน้าที่ 163  ล าดับที่ 1 
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    โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจตลาดสดน่าซื้อ จ านวน 40,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมตลาดสดน่าซื้อ ผู้ขายสุขภาพดี ได้แก่ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด ค่าเงินรางวัลการประกวดค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ในการด าเนินกิจกรรม  เพ่ือการพัฒนาตลาดสดดีมี
มาตรฐาน อาทิเช่น การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรม
โภชนาการ การสุขาภิบาลการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
การประชาสัมพันธ์ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารการ
จัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ได้แก่ อาหารสะอาด
รสชาดอร่อย อาหารปลอดภัย  การรักษาความสะอาด
การจัดระเบียบสินค้า เป็นต้น หรือการด าเนินการอ่ืน ๆ
ตามนโยบายของรัฐและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก 
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่ก าหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 164 
ล าดับที่ 3 

    

 

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  เช่น 
       1) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
            -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ส านักงาน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 
       2) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
           -เพ่ือเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพ่ือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพที่
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สมบูรณ์ตามปกติ  เช่น  อาคารส านักงานอาคารป้องกัน
ฯ  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง การจ าแนกงบประมาณรายรับ-
รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้
งานไดต้ามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีท้ังค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)  ให้
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2.ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก  ให้
เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย 
     (2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้
ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายใน
ค่าวัสดุ 
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือ  สิ่ งก่อสร้างอย่างใด  และอยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ า     
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 ระเบียบกระทรวง    
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 
 

บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 150,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารตลาดสดเทศบาล หรือ
สถานที่อ่ืนที่ใช้เป็นตลาด หรือสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง  
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มหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 
6  มิถุนายน  2561 

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาอาคารตลาดสดเทศบาลหรือ
สถานที่อ่ืนที่ใช้เป็นตลาด หรือสถานที่จ าหน่ายสินค้า
ตลอดปีงบประมาณ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  
6  มิถุนายน  2561 
 

      

                                             แผนงานงบกลาง 
    

 งบกลาง รวม 7,558,880  บาท 
  งบกลาง รวม 7,558,880  บาท 
   งบกลาง รวม 7,558,880  บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 200,000  บาท 

      

  
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคมตามกฎหมายก าหนด ในอัตราร้อยละ 5
ของเงินค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ตามหนังสือส านักงาน ก.จ. ,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22มกราคม  2557 และ
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.2533 

    

 

  

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 8,000 
 

บาท 

      

  
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561  เพ่ือคุ้มครองแก่
ลูกจ้างผู้ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอัน
เนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณใน
อัตรา   ร้อยละ  0.2  ของเงินค่าจ้างทั้ งปี  หรือเงิน
ค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  

    

 

  

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,224,800 
 

บาท 

      

  
-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพส าหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเป็นไปตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561หรือกฎหมายระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 126 
ล าดับที่ 1 

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 1,065,600 
 

บาท 

      

  
-เบี้ยยังชีพผู้พิการเพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพส าหรับผู้พิการในเขตเทศบาล ที่แพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้ว  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 2076  ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หรือกฎหมายระเบียบหนังสือ
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127  
ล าดับที่ 3 

    

 

  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 60,000 
 

บาท 

      

  
-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท0810.6/ 
ว 2076  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561 หรือกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 
126  ล าดับที่ 2 
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   ส ารองจ่าย จ านวน 148,640 
 

บาท 

      

  
- ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนซึ่ง
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณ
ภัยต่าง ๆ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว
แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม ฯลฯ หรือกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้
หรือเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจาก
เงินประเภทนี้เทศบาลเห็นว่ามีความจ าเป็น หรือกรณี
เกิดสาธารณภัยเร่งด่วนได้ตามความเหมาะสม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท
0808.2/ว3215 ลงวันที่  6 มิถุนายน 2559 หนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ ว 0684
ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 
13 มกราคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.4/ว  526 ลงวันที่  8
มีนาคม   2560 หนั งสือกรมส่ ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2560หนังสือกรมส่ ง เสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ด่วนที่ สุ ดที่  มท  0810.4/ว1520 ลงวันที่  2
สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่  11 ตุลาคม 
2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 หนังสือกรม

    

 

  



 
 
 

หน้าที ่: 238 / 240 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.4/ว
1077 ลงวันที่  17 เมษายน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 3028  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 หรือกฎหมายระเบียบหนังสือ 
สั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 50,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางวัลในคดีจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย
จราจรทางบกในเขตเทศบาลเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  และ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร  เช่น สี ทินเนอร์ แผนกั้น
จราจร กรวยยางสีส้ม ป้ายห้ามจอด สัญญาณไฟจราจร
กระจกโค้งติดตั้งตามทางแยก และวัสดุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่ประชาชนที่จะพึงได้รับ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่  มท 
0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 หรือกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 

    

 

  

    ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ านวน 50,000  บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย โดยค านวณตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่ งประเทศไทย  พ.ศ .2541 ข้อ16 โดย
พิจารณาจากรายรับจริงที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนเงิน
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน750,000 บาท (แสดงวิธีคิด  
28,430,402.49 x 0.00167 ค านวณได ้47,478.77บาท 
28,430,402.49 คือ รายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 
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    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 101,000  บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น เทศบาลต าบลหนองเรือ ตามเงื่อนไขของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น  ด า เนิ นการและบริ ห ารจั ดการกอ งทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2557 ซึ่งเทศบาลที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 45 บาท ต่อหัวประชากรตามฐาน
ทะเบียนราษฎร์  เทศบาลต าบลหนองเรือ  จ านวน
ประชากร 4,409 คน สมทบในอัตราร้อยละ  50 ต่อคน 
เป็นจ านวนเงินคนละ22.50 บาท 
(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจ านวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้) 
 

    

 

  

   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 2,000 
 

บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าท าศพ  กรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตใน
ระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 1312/ว 1095  ลงวันที่ 27  กันยายน  2525
เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแก่ความตาย ประกอบประกาศคณะกรรม 
การพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล 
ผู้รับบ านาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย
พ.ศ.2560 ฉบับลงวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 
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   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ านวน 633,840 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎหมาย และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.5/ 
1767 ลงวันที่  26 สิ งหาคม  2554 ก าหนดในอัตรา   
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับปี งบประมาณ 2563 
โดยไม่น ารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงินอุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมค านวณด้วย ซึ่งประมาณ
รายรับไว้ 31,692,000.-บาท 
( 31,692,000 x 2% = 633,840 ) 
 

    

 

  

   เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) จ านวน 15,000 
 

บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบ านาญของข้าราชการที่
ไม่ใช่ต าแหน่งครู (ชคบ.) จ านวน 1 คน ตามพระราช 
บัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2500 และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

    

 

  

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



หน้า : 1/1

เงินช่วยพิเศษ 2,000 2,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

จราจร
50,000 50,000

ค่าบ ารุงสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย
50,000 50,000

เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถ่ิน

101,000 101,000

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 60,000

เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม
200,000 200,000

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 5,224,800 5,224,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันท่ีพิมพ์ : 30/8/2562  09:51:13

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งบกลางงบกลาง



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน
8,000 8,000

เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

(กบท.)

633,840 633,840

ส ารองจ่าย 148,640 148,640

เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,065,600 1,065,600

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ านาญ (ชคบ.)
15,000 15,000

เงินค่าตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก
180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิก

สภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน

เลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

207,360 207,360

งบกลางงบกลาง

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

งบ

บุคลากร



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,760 725,760

เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก
180,000 180,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,227,524 167,522 354,514 475,622 1,319,453 3,544,635

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ

พนักงาน
24,000 30,000 84,000 138,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆของ

พนักงานจ้าง
140,532 60,000 43,798 77,513 321,843

เงินเดือนพนักงาน 1,254,060 335,760 1,664,100 2,198,640 994,920 7,036,920 13,484,400

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 244,560 244,560 489,120

เงินประจ าต าแหน่ง 60,000 102,000 42,000 18,000 282,000 504,000

เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตร
12,000 15,000 15,000 5,000 65,000 112,000

ค่าเบ้ียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ

ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 240,000 20,000 20,000 300,000 600,000

ค่าตอบแทน
งบด าเนิน

งาน

เงินเดือน 

(ฝ่าย

การเมือง)

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)

งบ

บุคลากร



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าเช่าบ้าน 35,000 42,000 137,000 78,000 70,000 300,000 662,000

ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

20,000 10,000 20,000 10,000 15,000 20,000 95,000

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

บริการ
60,000 30,000 20,000 47,000 2,750,000 180,000 340,000 110,000 250,000 500,000 4,287,000

รายจ่ายเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ
40,000 40,000

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไม่

เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ

ค่าของขวัญ รางวัล หรือ

เงินรางวัล
2,000 2,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย

หรือค่าสินไหมทดแทน
3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ
45,000 30,000 60,000 40,000 60,000 400,000 635,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 200,000 200,000

งบ

ด าเนิน

งาน

ค่าตอบแทน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าเบ้ียเล้ียงพยาน 2,000 2,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้

 กระเช้าดอกไม้และพวง

มาลา

5,000 5,000

โครงการการจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ
200,000 200,000

โครงการครอบครัวอบอุ่น 15,000 15,000

โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติด
30,000 30,000

โครงการจัดการ

ฝึกอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร 

 สมาชิกสภาเทศบาล  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

  พนักงานจ้าง และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

200,000 200,000

งบ

ด าเนิน

งาน

ค่าใช้สอย



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการจัดเก็บข้อมูล

เพ่ือการพัฒนาเทศบาล

และการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล

30,000 30,000

โครงการจัดงานประจ าปี

 "ฮีดฮอยอีสาน งานของ

ดีหนองเรือ"

80,000 80,000

โครงการจัดงาน

ประเพณีปีใหม่
10,000 10,000

โครงการจัดงาน

ประเพณีวันสงกรานต์

และวันกตัญญู

100,000 100,000

โครงการจัดงานลอย

กระทงประจ าปี
80,000 80,000

โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ

นทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

100,000 100,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ
100,000 100,000

โครงการจัดท าแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

400,000 400,000

โครงการจัดท าหรือ

ทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

40,000 40,000

โครงการจัดหา

หนังสือพิมพ์และ

วารสารประจ าชุมชน

24,000 24,000

โครงการช่วยเหลือผู้

ประสบสาธารณภัย
30,000 30,000

โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน
40,000 40,000

โครงการบ้านน่าอยู่

ชุมชนน่ามอง
40,000 40,000

โครงการปกป้องสถาบัน

ส าคัญของชาติและสร้าง

ความรักสามัคคี

30,000 30,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการประชุมจัดท า

แผนชุมชน
50,000 50,000

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาท่ีท้ิงขยะ
50,000 50,000

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชน
40,000 40,000

โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด
40,000 40,000

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่อน าโดย

แมลง

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรเทศบาล
40,000 40,000

โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน

คณะกรรมการชุมชน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลชุดต่างๆ

250,000 250,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
250,000 250,000

โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ด้านกฎหมาย

เบ้ืองต้นท่ัวไปแก่

ประชาชน

40,000 40,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ
30,000 30,000

โครงการพัฒนาตลาดสด 100,000 100,000

โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

จัดการขยะ

40,000 40,000

โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุ
40,000 40,000

โครงการรณรงค์วินัย

จราจร
40,000 40,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการรณรงค์ส่งเสริม

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

40,000 40,000

โครงการวันเทศบาล 40,000 40,000

โครงการสงเคราะห์

ประชาชนหรือด้อยโอกาส
20,000 20,000

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมนันทนาการ
30,000 30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรม

เยาวชน
30,000 30,000

โครงการส่งเสริมความรู้

ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

40,000 40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม
40,000 40,000

โครงการส่งเสริมพัฒนา

สตรี
20,000 20,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาธนาคารวัสดุรี

ไซเคิล

40,000 40,000

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สถานศึกษา

619,790 619,790

โครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระ

ปณิธานของ

ศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารี

40,000 40,000

โครงการเสริมสร้าง

ความรู้เก่ียวกับ

ประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

20,000 20,000

โครงการหน่วยบริการ

เคล่ือนท่ีรับช าระภาษี
5,000 5,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการอบรมส่งเสริม

อาชีพ
50,000 50,000

โครงการอบรมหรือฝึก

ทบทวน อปพร.
40,000 40,000

โครงการอาหาร

ปลอดภัยใส่ใจตลาดสด

น่าซ้ือ

40,000 40,000

ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซม
20,000 5,000 330,000 5,000 50,000 20,000 55,000 165,000 650,000

ค่าวัสดุ วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง
85,000 5,000 30,000 23,000 143,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 35,000 20,000 20,000 80,000 175,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 60,000 5,000 10,000 15,000 95,000

วัสดุเช้ือเพลิงและ

หล่อล่ืน
330,000 5,000 5,000 80,000 102,500 522,500

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 30,000

ค่าใช้สอย

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว 65,000 5,000 5,000 15,000 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์
100,000 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,177,557 2,177,557

วัสดุการเกษตร 50,000 5,000 55,000

วัสดุก่อสร้าง 160,000 5,000 10,000 15,000 190,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 5,000 10,000 5,000 5,000 30,000 65,000

วัสดุส านักงาน 5,000 40,000 20,000 15,000 5,000 200,000 285,000

วัสดุอ่ืน 7,000 3,000 1,000 11,000

ค่าบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม
5,000 5,000 80,000 90,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล
60,000 15,000 10,000 20,000 10,000 30,000 145,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 210,000 20,000 20,000 15,000 200,000 615,000

ค่า

สาธารณูป

โภค

ค่าวัสดุ

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000 25,000 27,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 12,000 10,000 20,000 62,000

ครุภัณฑ์ส านักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วน
210,000 210,000

จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก

เก็บเอกสาร
11,000 11,000

จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์

พ้ืนฐานประจ าส านักงาน
5,000 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC)

 ส าหรับงานส านักงาน
17,000 17,000

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก
16,000 16,000

เคร่ืองสแกนเนอร์ 36,000 36,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 17,000 17,000 34,000

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน

ค่า

สาธารณูป

โภค

งบ

ด าเนิน

งาน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED  

ขาวด า ชนิด Network

8,900 8,900

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ

ฉีดหมึก (Inkjet Printer)
6,300 6,300

จัดซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ 36,000 36,000

จัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตร

แบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader)

2,800 2,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 38,000 38,000

จัดซ้ือตู้เย็น 14,700 14,700

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เคร่ืองขยายเสียงห้อง

ประชุมพร้อมชุดไมค์

ประชุมไร้สาย

285,000 285,000

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

จัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

(Welding Machine)
10,000 10,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 40,800 40,800 81,600

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองมือทดสอบความ

ข้นเหลวของคอนกรีตสด

 (SLUMP  TEST)

10,000 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ

ระบบดิจิตอล
60,000 60,000

ครุภัณฑ์ส ารวจ

จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย

สัญญาณดาวเทียมแบบ

พกพา

15,000 15,000

จัดซ้ือเทปวัดระยะ 4,000 4,000

ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

ค่าก่อสร้างส่ิง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. พร้อมรางระบาย

น้ ารูปตัวยู ซอยพัฒนา

มงคล 16 

(ใหม่ศรีทอง)

696,000 696,000

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ถนนชนสุภาพ 

(ข้างวัดป่าสิทธาราม)

1,010,000 1,010,000

โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมรางระบาย

น้ ารูปตัวยู ซอยพัฒนา

มงคล 20

638,000 638,000

โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนพาทีสุวรรณสาร

1,737,000 1,737,000

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า คสล. ซอย

หอมหวล 4

381,000 381,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการปรับปรุงผิว

จราจร ซอยพัฒนามงคล

 5

148,000 148,000

เงินชดเชยค่า (K) 

สัญญาแบบปรับราคาได้
184,400 184,400

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้เอกชน 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

2,500,000 2,500,000

รายจ่ายอ่ืน

โครงการสนับสนุนการ

ประเมินการจัดบริการ

สาธารณะ

20,000 20,000

ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
งบลงทุน

รายจ่ายอ่ืน

งบ

รายจ่าย

อ่ืน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน
48,000 48,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬา

เยาวชนและประชาชน
80,000 80,000

โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญเดือนหก
100,000 100,000

โครงการจัดงานลอย

กระทงประจ าปี
120,000 120,000

โครงการปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและสุขภาพ

เด็ก

36,000 36,000

โครงการส่งเสริม

ประเพณีวันเข้าพรรษา
50,000 50,000

โครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานต้านภัย

มะเร็งเต้านม

64,000 64,000

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน



แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห์

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

รวม
แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

โครงการอบรมหมอ

หมู่บ้านในพระราช

ประสงค์

12,000 12,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาอาหาร

กลางวัน
4,072,000 4,072,000

โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดขอนแก่น

30,000 30,000

โครงการอุดหนุนก่ิง

กาชาดอ าเภอหนองเรือ
30,000 30,000

7,558,880 430,000 4,824,400 860,000 733,000 7,422,976 652,760 3,561,122 10,463,501 2,511,140 18,693,966 57,711,745รวม

เงินอุดหนุน
งบเงิน

อุดหนุน


