
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองเรือ
อําเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 56,395,380 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,487,845 บาท
งบบุคลากร รวม 8,667,845 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 28,800.- บาท จํานวน 12 เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน เดือนละ 15,840.- บาท ต่อคน
จํานวน 12 เดือน ในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้าน
บาท ตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 6,000 บาทต่อคน จํานวน 12 เดือน รองนายกเทศมนตรีเดือน
ละ  4,500 บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน จํานวน 2 คน ในอัตราของ
เทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท  ตามกฎหมายกําหนด หรือ
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000
 บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน 
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,500 บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน จํานวน 2 คน ในอัตราของเทศบาล
ทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท  ตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบ มท.ว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก
เทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080.- บาท จํานวน 12 เดือน และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนของทีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน ในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้
เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมายกําหนด หรือระเบียบ มท.ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ
.ศ.2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล ดังนี
(1) ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840.-บาท 12 เดือน  เป็น
เงิน 190,080.-บาท
(2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960.-บาท 12 เดือน  เป็น
เงิน 155,520.-บาท
(3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080.-บาทต่อคน จํานวน 10
 อัตรา  12 เดือนเป็นเงิน 1,209,600.-บาท
ในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมาย
กําหนด หรือระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,819,525 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,356,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือนระดับ
สําหรับพนักงานเทศบาล  ของสํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล  นักบริหาร
งานท้องถิน ตําแหน่งปลัดเทศบาล  ทีได้รับเงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือน
เป็นไปตามประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที มท
 0809.3/ว.28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี เดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว.28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบ
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี สําหรับ
พนักงานเทศบาล  จํานวน  5 ราย  ดังนี
(1)นักบริหารงานท้องถิน ตําแหน่งปลัดเทศบาล  ทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ 7,000
 บาท และเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน
(2)นักบริหารงานท้องถิน ผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(3)นักบริหารงานทัวไป ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เป็น
เงินประจําตําแหน่ง เดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(4)นักบริหารงานทัวไป ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(5)นักบริหารงานทัวไป ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ของสํานัก
ปลัดเทศบาล  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.3/ ว 2683  ลงวันที  15  ธันวาคม  2558 ประกอบ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ ว 8  ลงวัน
ที  17  เมษายน  2561 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 917,112 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง ของ
สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,333 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานจ้าง ของสํานักปลัดเทศบาล

งบดําเนินงาน รวม 4,907,600 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงาน และประเมิน
ความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน   คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  สรรหา  สอบ
เปลียนสายงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องหรือค่าตอบแทนทีมี
ลักษณะเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
 (2)เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง 
           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   เช่น  เจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  หรือคณะ
กรรมการต่างๆ ทีเป็นเจ้าหน้าทีตามคําสังฯ ในการเลือกตังซ่อมสมาชิกสภา
เทศบาล หรือการเลือกตังนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล หรือ
ภารกิจสนับสนุนการเลือกตัง ฯลฯ  ตามทีสํานักงาน กกต. ร้องขอ หรือเป็น
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือต้องให้ความร่วมมือและสนับ
สนุน เช่น การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
(3)เงินรางวัล 
           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   เช่น  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล ให้แก่ผู้ที
ทําคุณประโยชน์ให้เทศบาล รวมทังกรณีอืนๆ ตามความเหมาะสม
หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง แล้วแต่กรณี
 (4)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
           เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทีเทศบาล
ตําบลหนองเรือแต่งตังหรือสภาเทศบาลตําบลหนองเรือแต่งตัง และ
ระเบียบกฎหมายกําหนดให้จ่ายค่าเบียประชุมได้ หรือ ระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ  ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของสํานักปลัดเทศบาล เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 3,902,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,800,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่า
บริการทีให้ได้มาซึงเครืองถายเอกสารใดๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
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เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(5) ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ คู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือ
กฎหมาย ฯลฯ
(6) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลหรือสถานทีปฏิบัติงาน ตามทีคณะ
กรรมการพิจารณาค่างานและค่าตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและพนักงานทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้ควบคุมการทํา
งาน หรือตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27
  พฤษภาคม  2541 ประกอบหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120
  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(7) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการของสํานักปลัด
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือกฎหมายระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัติ
นี  ฯลฯ
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างออกแบบ
อาคารสํานักงานหรืออาคารต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560  กฎ
กระทรวง  กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(9) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตาม
สาย, วิทยุชุมชน และช่วยเหลือประสานงานของกิจการสภา ประชาคม
เมืองผู้นําชุมชนกับเทศบาลตําบลหนองเรือ ในการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนตามอํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ประจําศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลหนองเรือ รับคําร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ให้คําแนะนํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆและช่วยเหลือ เจ้าหน้าที
ในงานพัสดุ  การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพิม
ช่องทางอํานวยความสะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขัน
ตอน และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
4) กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างพ.ศ.2560
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กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
          (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(1)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ของทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลทีเดินทางมาจากต่างประเทศเพือลงนามบันทึกข้อตกลง รวมทัง
ผู้มีส่วนเกียวข้อง และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548 หรือระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตรา
ทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
(2)ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน  การ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน  คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือของเทศบาลตําบลในโอกาสต่างๆ ในการประชุมคณะ
กรรมการตามคําสัง หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการ ซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวข้อง เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548 หรือระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
(3)ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานประเพณี และพิธีเปิดอาคารต่างๆ เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  พิธีทางศาสนาประเพณีต่างๆ รวมทัง
ทีได้รับคําสังให้ดําเนินการจากกระทรวงมหาดไทย   กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  จังหวัดขอนแก่น   อําเภอหนองเรือ หรือตามความต้อง
การของประชาชนในชุมชนเพืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถินต่างๆ
(4) ค่ารับรองงานรัฐพิธี เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการจัดงานรัฐพิธี หรือ
งานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมทีเกิดขึนเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานเฉลิม
ฉลอง  งานรัฐพิธี งานรับเสด็จ งานพิธีการทางพุทธศาสนา ฯลฯ  เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร ดอกไม้แจกัน เครืองทองน้อย พาน
พุ่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการอืน
ทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ที
เกียวกับการรับรองในงานพิธีทางศาสนา และงานรัฐพิธี  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 หรือระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
           (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีประมาณการตัง
ไว้  สําหรับรายจ่ายประเภท รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล  ให้ผู้ทําคุณประโยชน์ให้
เทศบาล รวมทังกรณีอืนๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและความ
เหมาะสม ฯลฯ  เป็นไปหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม  2556 หรือระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า
ที พ.ศ.2539 หรือกฎหมายระเบียบทีเกียวข้อง และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657  ลงวัน
ที 16 กรกฎาคม  2556

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ
.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนหรือจัดการเลือก
ตัง  เช่น เลือกตังซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล หรือการเลือกตังนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล หรือภารกิจสนับสนุนการเลือกตัง ฯลฯ
  ตามทีสํานักงาน กกต. ร้องขอ หรือเป็นหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หรือต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน เช่น การสํารวจ
เจตนารมณ์ของประชาชน ฯลฯ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 195  ลําดับที 16 

ค่าเบียเลียงพยาน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงพยาน หรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที 16 กรกฎาคม  2556 หรือกฎหมาย
ระเบียบทีเกียวข้อง
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าดอกไม้  พวงมาลา  ช่องดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และ
พานประดับพุ่มดอกไม้  เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ หรือวาง ณ
 อนุสาวรีย์  หรือศพผู้มีเกียรติแล้ว แต่ละกรณี โดยอัตราค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาวต่างประเทศและคู่
สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท  ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ
 อนุเสาวรีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท  ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มี
เกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0807/ว 1284 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2530  ประกอบตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค
 0514/36272  ลงวันที  11  สิงหาคม  2530 หรืออืน ๆ ตาม
ระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสังการในภายหลังเทศบัญญัตินีใช้บังคับ

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  การจัด
งานเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล  ได้แก่ การจัดงานรัฐ
พิธี การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  ฯลฯ เช่น การตกแต่ง
ไฟประดับของสถานทีต่าง ๆ ประดับตกแต่ง ธงทิว ธงชาติธง
สัญลักษณ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ  เวทีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 150  ลําดับที 3

โครงการจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และผู้ทีเกียวข้อง

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง และผู้ทีเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 192 ลําดับที 8
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โครงการจัดเก็บข้อมูลเพือการพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลเพือการพัฒนา
เทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือกิจกรรมจัด
เก็บข้อมูลเพือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาล หรือสํารวจข้อมูล
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และการสํารวจข้อมูลอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าโปรแกรมบันทึกฐานข้อมูล  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล  ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 198  ลําดับที 20

โครงการเทศบาลพบประชาชน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน จัด
กิจกรรมเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน เพือให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการ การให้บริการส่งเสริมอาชีพ  การสาธารณสุข การ
นันทนาการ และการรณรงค์กิจกรรมอืน ๆ ได้แก่  ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมา  ค่าตอบแทนหน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆ  ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าของรางวัล นักแสดง  นักดนตรี  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตาม
โครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 177  ลําดับ
ที 1

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและสร้างความรักสามัคคี จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกและรวมพลัง
ประชาชนในชุมชนในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและเทิดทูนไว้ซึง
สถาบันพระมหากษัตริย์   อาทิ เช่น   กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม หรือกิจกรรม
อืน ๆ ทีสร้างความรู้รัก สามัคคีเป็นต้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 178  ลําดับที 2 

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:49 หน้า : 10/106



โครงการประชุมประชาคมเมือง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการประชุมประชาคม
เมือง ทังในระดับชุมชนหรือระดับเทศบาล เพือระดมความคิดเห็นใน
ประเด็นเกียวกับการพัฒนาเทศบาล รวมถึงพิจารณาแผนพัฒนา
ต่างๆ หรือการประชุมเวทีสาธารณะต่างๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ที
จําเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  สีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 194  ลําดับที 14 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เช่น ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง  ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและค่าเครือง
ดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 193ลําดับที 10

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบืองต้นทัวไปแก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม  ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นตาม
โครงการหรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 194  ลําดับที 12

โครงการวันเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาลของทุกปี  ได้แก่  ค่าใช้
จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าจตุปัจจัยไทยทาน  ค่าจัดนิทรรศการ  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 194  ลําดับที 13 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เพืออบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับคุณธรรม
จริยธรรม  การป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ฯลฯได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 193  ลําดับที 11

โครงการเสริมสร้างความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย หรือ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
อาหาร   ค่าเครืองดืม    ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ   ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัด
นิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี  ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 125  ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  เช่น
       1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สํานักงาน รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
       2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสํานักงาน อาคารป้องกันฯ  หรือสิง
ก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการทีเกียว
ข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 435,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของสํานักปลัด
เทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ผงหมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรา
ยาง ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ เทปติดสันปก กาว ธงชาติ ธงสัญลักษณ์เสาธง สมุด
ทางราชการ ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงานหรือ
สถานทีทรัพย์สินทีอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น หลอด
ไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสินเปลืองโดย
สภาพ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน  กระดาษทิชชู  ถ้วย  ชาม  แก้วนํา
จานรอง  กระจกเงา  ถาด  มีด  ถังแก๊ส  กระติกนํา
แข็ง ไมโครเวฟ  กระติกนําร้อน  หม้อไฟฟ้า หม้อ  กระทะไฟฟ้า  เตา
ไฟฟ้า  โอ่งนํา  กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ  ค่าจัดซือนําสะอาด สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และวัสดุอืนๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนซีเมนต์  ปูนขาว  อิฐ  ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรง
ทาสี กระเบือง จอบ เลือย กระเบือง  สังกะสี  โถส้วม  สว่าน  เหล็ก
เส้น  คีม  อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ  ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร เบาะรถ  ฯลฯ
 สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
ยา เครืองพ่นหมอกควัน นํามันเบนซิน นํามันแก๊สโซฮอล์ล นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี  แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เมมโมรีชิป
 ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์  กระดาษต่อเนือง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นหรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนีสําหรับการใช้งานของสํานักปลัดเทศบาล และงานกิจการสภา
เทศบาล

วัสดุอืน จํานวน 5,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส  มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติ
งาน และสิงของอืน ๆ ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาล(ศาลากลางบ้าน)หมู่ที 2  ลาน
กีฬา หมู่ที 10  ลานกีฬาต้านยาเสพติดหน้าสํานักงานเทศบาล ไฟประดับ
สถานทีหรือทีสาธารณะอืนๆ หรืออาคาร สถานที ทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน  อาคาร
เอนกประสงค์เทศบาลหมู่ที 2  ลานสุขภาพและกีฬา หมู่ที 10 และอาคาร
ทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ทัง
แบบประจําสํานักงานและแบบมือถือ เบอร์อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มา ซึงบริการดังกล่าว หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และอืนๆ ทีเกียวข้อง หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)หรือค่า
ดําเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง(ADSL)ใช้ประจําสํานักงาน
เทศบาล ระบบการเชือมอินเตอร์เน็ตของ อปท.ค่าเช่าโดเมนเนม  ค่าจัด
ทํา และปรับปรุงเว็บไซต์  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  ฯลฯ หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561
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งบลงทุน รวม 852,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 832,400 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 40,800 บาท

2) รถจักรยานยนต์
     - เพือจ่ายเป็นค่าซือรถจักรยานยนต์  แบบเกียร์ธรรมดา  จํานวน 1
  คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ  และอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นเกียว
ข้อง ดังนี.-
     (1) เครืองยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า  110 ซี
ซี  (กรณีขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี  ถือเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนด
ไว้
      (2) ระบบจ่ายนํามันแบบหัวฉีด
      (3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      (4) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยหมวกกันน๊อคได้มาตรฐาน (มอก.) 2
 ใบ
      (5) อุปกรณ์เสริมเพือวางของตะแกรงหน้ารถ
       เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ หรือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีมีผลบังคับใช้ในขณะจัดซือจัดจ้าง  ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ
.2561หน้าที  28  ลําดับที  2

จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลือน 2 ล้อ จํานวน 729,000 บาท
1) รถบรรทุก(ดีเซล)
     -จัดซือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลือน 2 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 90
 กิโลวัตต์    จํานวน  1  คัน  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและอุปกรณ์
อืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง  เช่น 
      (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
      (2) เป็นกระบะสําเร็จรูป
      (3) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
       (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
       เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครัง
ที 3) พ.ศ.2561 หน้าที  28  ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

1) เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
      - จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
- แป้นพิมพ์แบบอ่อน  USB 
- เม้าส์ USB หรือ แบบไร้สาย
- กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก  
- ซอฟแวร์ทีถูกต้องตามกฎหมาย 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561 หน้าที 28  ลําดับที 3

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:49 หน้า : 17/106



จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 31,600 บาท
2) เครืองพิมพ์ (Printer)
    - จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1  จํานวน  4 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561 หน้าที 29  ลําดับที 4

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
3) เครืองพิมพ์ (Printer)
      - จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
สี  แบบ Network   จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561 หน้าที 29  ลําดับที 5

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ้างเอกชนแก้ไข ปรับปรุง ออกแบบเพิมเติมแบบแปลนอาคารสํานัก
งานเทศบาล หรือแบบแปลนก่อสร้างอาคารต่างๆ ทีมีอยู่เดิม ให้สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยอาคารที
กฎหมายกําหนด
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสนับสนุนการประเมินการจัดบริการสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
- เพือเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของรับบริการ ในการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 195  ลําดับที 17

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอหนองเรือใช้
จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3)         พ.ศ.2561  หน้าที 20  ลําดับที 1

โครงการอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอหนองเรือ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิงกาชาดอําเภอหนองเรือใช้จ่ายในการ
ดําเนินการโครงการอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอหนองเรือ  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ในการช่วยเหลือ ดูแล บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนต่างๆ ตามภารกิจของ
กาชาด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561  หน้าที 20  ลําดับที 2

งานบริหารงานคลัง รวม 3,811,381 บาท
งบบุคลากร รวม 3,057,581 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,057,581 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,529,060 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือนระดับ
สําหรับพนักงานเทศบาล  ของกองคลัง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:49 หน้า : 19/106



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว.28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบ
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี ของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3 ราย  ดังนี
(1)นักบริหารงานคลัง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(2)นักบริหารงานคลัง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(3)นักบริหารงานคลัง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 402,341 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดกองคลัง  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,180 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานจ้าง ของ กองคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 728,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
           เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   เช่น คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  ฯลฯ เป็น
ต้น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง ในอัตราทีกําหนด
กฎหมายกําหนด  หรือประกาศอัตราทีกําหนดของเทศบาล แล้วแต่กรณี 
 (2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
           เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
          ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองคลัง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกอง
คลัง ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการ
อืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:49 หน้า : 21/106



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ของกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที
สุด ที กค. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน  เพือเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาลให้กระทรวง
การคลัง กรมธนารักษ์ และทีดินแปลงอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเพือให้
ได้มาซึงการเข้าใช้ประโยชน์  ฯลฯ
(5) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการของกอง
คลัง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือกฎหมายระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัติ
นี  ฯลฯ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมารถรับจ้าง จ้าง
เหมาประเมินองค์กร  จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด
รถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการใน
อํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ  ฯลฯ เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
  หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้า
หน้าที ในงานพัสดุ  การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง เพิมช่องทาง
อํานวยความสะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และ
ค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้
ตามระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
        (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติ
หน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนา
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี
แล้วแต่กรณี

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ในการจัดทําพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  เช่น จัดหาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  จัดหาแผนทีทางอากาศ  จ้างเดินสํารวจ  จ้างลง
ข้อมูลในระบบ จ้างผู้ช่วยงานสํารวจข้อมูล หรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการ
อืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 198  ลําดับที 21

โครงการหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระภาษี จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดทําโครงการหน่วยบริการเคลือนทีรับชําระภาษี  ใน
การเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี การจัดการอบรมให้ความ
รู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ทีมีหน้าทีชําระภาษีรวมทังบุคคลทัวไปที
สนใจ และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสํารวจภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษี
ป้าย ภาษีบํารุงท้องที ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นตาม
โครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 199  ลําดับที 22
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของกองคลัง หรือของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ
 ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของกองคลัง เพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้าง
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆของกอง
คลัง เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรายาง ซอง เทปติดสันปก กาว แบบ
พิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน สมุดทางราชการ ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน  ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้รถจักรยานยนต์  นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามัน
แก๊ซโซฮอลล์ นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ ทีใช้ในกิจการเทศบาลของ
กองคลัง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการเทศบาลของกองคลังหรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นหรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งาน
ของกองคลัง 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่า
ส่งเอกสารต่างๆ  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน  ฯลฯ  และอืนๆ ทีเกียวข้อง

งบลงทุน รวม 25,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 15,800 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1  จํานวน  2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561  หน้าที 30 ลําดับที 6
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network   
จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561  หน้าที 30  ลําดับที 7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 800,860 บาท
งบบุคลากร รวม 426,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 426,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 408,960 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สํานัก
ปลัดเทศบาล  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ อ.อบต. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวัน
ที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1 ราย  คือ นักบริหารงานทัวไป  ผู้ดํารงตําแหน่งหัว
หน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เป็นเงินประจําตําแหน่ง เดือน
ละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว.28 ลงวัน
ที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี
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งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1)ค่าตอบแทน อปพร.
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   เช่น   คณะกรรมการต่างๆ   อปพร. หรือผู้ทีนายก
เทศมนตรีมีคําสังแต่งตังฯฯลฯ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 7271
  ลงวันที  26  ธันวาคม  2560  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี
แล้วแต่กรณี
(2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
           เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
          ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของ
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2551 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(4) ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ คู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือ
กฎหมาย ฯลฯ
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลหรือสถานทีปฏิบัติงาน ตามทีคณะ
กรรมการพิจารณาค่างานและค่าตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและพนักงานทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้ควบคุมการทํา
งาน หรือตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27
  พฤษภาคม  2541 ประกอบหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120
  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(6) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการของฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือกฎหมาย
ระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัตินี  ฯลฯ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ตามระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
  หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(8) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้า
หน้าที ในการจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง เพิมช่องทางอํานวยความ
สะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และค่าจ้าง
อืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
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ระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
           (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพืออบรมให้ความรู้เกียวกับยาเสพติดแก่วัยรุ่น  กลุ่มเสียง  นัก
เรียน  ประชาชน ฯลฯ ได้แก่  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการฯ หรือกิจกรรมอืน ๆ
 รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ
  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 176  ลําดับที 10

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จํานวน 40,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพือ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ เช่น ปี
ใหม่  สงกรานต์ ฯลฯ การตังด่านตรวจการวัดระดับแอลกอฮอล์และการ
ดําเนินการอืน ๆ  ได้แก่   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน  ค่าอาหาร
และเครืองดืม   ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 173  ลําดับที 5

โครงการรณรงค์วินัยจราจร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วินัยจราจร เพือรณรงค์วินัย
จราจร  ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าเครืองดืม    ค่าจัด
สถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นตาม
โครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 172  ลําดับ
ที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์  สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน ทีอยู่
ในความดูแลของของฝ่ายปกครอง  หรือฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ  สํานักปลัดเทศบาล  เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ดับเพลิง รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  วัสดุต่าง ๆ  อาคารป้องกันฯ  หรือสิงก่อสร้าง
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆของฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ  สํานักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ผงหมึก
ถ่ายเอกสาร ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรา
ยาง ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ เทปติดสันปก กาว ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล
หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เมมโมรีชิป
 ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็น ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งานของฝ่าย
ป้องกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําทีทําการสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรืออาคาร สถานทีทีอยู่ในความดูแลใช้ประโยชน์ ฯลฯ ของ
สํานักปลัดเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําทีทําการสํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรืออาคาร สถานทีทีอยู่ในความดูแลใช้
ประโยชน์ ของสํานักปลัดเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในในราชการของฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล  ทังแบบประจําสํานักงานและแบบมือ
ถือ เบอร์อินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา ซึงบริการดัง
กล่าว หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)หรือค่า
ดําเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง (ADSL)ระบบการเชือมอินเตอร์
เน็ตของทีทําการสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบล
หนองเรือ  เช่น ค่าเช่าโดเมนเนม  ค่าจัดทํา และปรับปรุงเว็บไซต์  ค่าวิทยุ
สือสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561 หน้าที 31  ลําดับที  2

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
- เพืออุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ในการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2562 เป็นไปตามหนังสือ ศอ.ปส.จ.ขก
. ที 0017.2(ศอ.ปส.จ.ขก.)/ว 12324  ลงวันที  7 พฤษภาคม  2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี  ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 223
  ลําดับที 2
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งานเทศกิจ รวม 238,560 บาท
งบบุคลากร รวม 238,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,560 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  งานเทศกิจ   ฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ  สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวัน
ที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,621,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,060,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,060,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,760 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,960 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ของงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานักปลัดเทศบาล  เป็นไปตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว
 2683  ลงวันที  15  ธันวาคม  2558 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ ว 8  ลงวันที  17  เมษายน  2561 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 475,622 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงาน
จ้าง สังกัดงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานักปลัด
เทศบาล  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือระเบียบ
อืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,798 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวันที  1  กรกฎาคม  2558 
หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่กรณี  สําหรับพนักงานจ้าง 
ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานักปลัดเทศบาล 
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งบดําเนินงาน รวม 561,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี
แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานักปลัดเทศบาล  ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  สํานัก
ปลัดเทศบาล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(3) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการของฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือกฎหมาย
ระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัตินี  ฯลฯ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ตามระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
  หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(5) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้า
หน้าที ในการจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง เพิมช่องทางอํานวยความ
สะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และค่าจ้าง
อืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
         (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพืออบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่า
เครืองดืม   ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย   และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัด
นิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 174  ลําดับที 7

โครงการอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร.ได้แก่  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร   ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์   ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีจําเป็นตาม
โครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 172  ลําดับที 4
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  หรือของเทศบาล เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์   รถ
บรรทุกนํา  รถดับเพลิง และ วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัด
เทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ในสภาพทีสมบูรณ์ตาม
ปกติ เช่น โรงจอดรถดับเพลิง  อาคารเก็บพัสดุ ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้าง
ต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน  ดิน  ทราย  หินคลุก  ท่อระบายนํา  ไม้  สี  แปรง
ทาสี   กระเบือง  จอบ  เลือย  ปูนซีเมนต์  เหล็ก  ท่อนํา ฯลฯ  และสิงของ
อืน ๆ  ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
 สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่าย
อืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
ยา เครืองพ่นหมอกควัน นํามันเบนซิน นํามันแก๊สโซฮอล์ล นํามัน
ดีเซล  นํามันเครือง นํามันจารบี  แก๊สหุงต้ม  ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองแต่งกายให้แก่ลูกจ้างและพนักงานทีใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติงาน ชุด อปพร. เสือสะท้อนแสง รองเท้า
บู๊ต ถุงมือ เข็มขัด หมวก ชุดดับเพลิง รองเท้าผจญเพลิง ฯลฯ และอาสาดับ
เพลิง มิสเตอร์เตือนภัย ทีมกู้ชีพกู้ภัย สังกัดศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบล
หนองเรือ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการดับเพลิง การป้องกันไฟ
ป่า  เครืองดับเพลิงเคมี  ตลอดจนการตรวจเช็ค เติมนํายาเคมีสําหรับ
เครืองดับเพลิง และอืนๆ ทีเกียวข้องหรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส  มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติ
งาน และสิงของอืน ๆ ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,000,580 บาท
งบบุคลากร รวม 739,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 739,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 697,680 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของกองการศึกษา  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1 ราย  คือ นักบริหารงานการศึกษา ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองการศึกษา ทีได้รรับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบ/กฎหมายเกียว
กับเงินปะจําตําแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว
.28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภาย
หลังเทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี
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งบดําเนินงาน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
           -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงาน และประเมิน
ความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน   คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  สรรหา  สอบ
เปลียนสายงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องหรือค่าตอบแทนทีมี
ลักษณะเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ
.ศ.2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี 
(2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
           -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองการศึกษา เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ของกอง
การศึกษา  ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการ
อืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของกอง
การศึกษา  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(4) ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ คู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือ
กฎหมาย ฯลฯ
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลหรือสถานทีปฏิบัติงาน ตามทีคณะ
กรรมการพิจารณาค่างานและค่าตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและพนักงานทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้ควบคุมการทํา
งาน หรือตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27
  พฤษภาคม  2541 ประกอบหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120
  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559 และหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(6) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการของกองการ
ศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรือกฎหมายระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัติ
นี  ฯลฯ
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ฯลฯ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ตามระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
  หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(8) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
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ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตาม
สาย และช่วยเหลือประสานงานของกิจการสภา ประชาคมเมืองผู้นําชุมชน
กับเทศบาลตําบลหนองเรือ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
อํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจําศูนย์บริการร่วม
เทศบาลตําบลหนองเรือ รับคําร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คําแนะนํา กรอกแบบ
ฟอร์ม คําร้องต่าง ๆและช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในงานพัสดุ  การจัดทํา
เอกสาร การจัดซือจัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพิมช่องทางอํานวยความ
สะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และค่าจ้าง
อืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
          (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายก
เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่า
ลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ
.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์  เครืองพิมพ์ดีด วัสดุต่าง ๆ
 ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ผงหมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรา
ยาง ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ เทปติดสันปก กาว  ฯลฯ  และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับกองการศึกษา  เช่น หลอด
ไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นหรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งานของ
กองการศึกษา

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครัง
ที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 32  ลําดับที 3
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,085,106 บาท
งบบุคลากร รวม 1,920,874 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,920,874 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,506,360 บาท

1)โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ 1
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล
ตําบลหนองเรือ 1 ตามตําแหน่ง ดังนี
     (1) เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการสถาน
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน 
     (2) เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ ครู  จํานวน  2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต
. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวันที  30
 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภาย
หลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองเรือ
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนทีกรมส่งเสริมการปกครองจัด
สรรให้ไม่ครบจํานวนสําหรับครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองเรือ ตามตําแหน่ง ดังนี
     -เป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ครู  จํานวน  2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต
. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวันที  30
 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภาย
หลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,514 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง  จํานวน 12 เดือน ตลอดทังปีงบประมาณ ของงานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานจ้าง  ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 3,002,232 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองการศึกษา เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของงาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549  อัตราทีกําหนดตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 611,210 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการดําเนินงานของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  กองการศึกษา
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม  ฯลฯ
 เป็นต้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  สิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
(4) ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าเบียประกัน ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์
ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ คู่มือปฏิบัติราชการ ระเบียบหรือ
กฎหมาย ฯลฯ
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัยสถานทีปฏิบัติงาน ตามทีคณะกรรมการพิจารณาค่า
งานและค่าตอบแทนกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
พนักงานทีได้รับการแต่งตังเป็นผู้ควบคุมการทํางาน หรือตาม
หนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 ประกอบ
หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559
 และหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22
 มีนาคม  2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
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สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ฯลฯ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ตามระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
  หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ค่าจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานประจําศูนย์บริการร่วมเทศบาลตําบลหนองเรือ รับคําร้อง
เรียน ร้องทุกข์ ให้คําแนะนํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆและช่วย
เหลือ เจ้าหน้าทีในงานพัสดุ  การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง  หรือ
อืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
          (ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 561,210 บาท
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1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
  - โดยดําเนินการเบิกหักผลักส่ง  เพือเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล  จํานวน  36 คน   ดังนี
(1) ค่าอาหารกลางวัน   จํานวน 245 วัน  อัตรามือละ 20 บาท/คน  เป็น
เงินรวม  176,400 บาท  
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน
รวม  61,200 บาท  
(3) ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงินรวม  7,200 บาท
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงินรวม  7,200
 บาท
(5) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  เป็นเงิน
รวม  10,800 บาท
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน
รวม  15,480 บาท

2.โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ 1 
- โดยดําเนินการเบิกหักผลักส่ง  เพือเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตําบล
หนองเรือ 1
  จํานวน  11 คน   ดังนี
(1)โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 200 วัน  อัตรามือละ 20
 บาท/คน เป็นเงินรวม  44,000 บาท 
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  อัตราคนละ  850 บาท/ภาค
เรียน  รวม 1,700 บาท/คน/ปี เป็นเงินรวม  18,700 บาท 
(3)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จํานวน 20,000 บาท 
(4)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน 16,800 บาท  แยกเป็น
      - ระบบ Asymmetric  Digital  Subscribre  Line : ADSL   
จํานวน  9,600 บาท
      - ระบบ Wireless  Fidelity : WiFi   จํานวน  7,200 บาท
(5)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  จํานวน 100,000
 บาท 
(6)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  จํานวน  50,000
 บาท 
(7)ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน  15,000 บาท 
(8)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
. จํานวน 2 อัตรา ๆ คนละ 3,000 บาท  รวมทังสิน 6,000 บาท 
(9) ค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงินรวม  2,200 บาท
(10) ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ 100 บาท/ปี  เป็นเงิน
รวม  2,200 บาท
(11) ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ  300 บาท/ปี  เป็นเงิน
รวม  3,300 บาท
(12) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ  215 บาท/ภาค
เรียน รวม  430 บาท/คน/ปี เป็นเงินรวม  4,730 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที  19 มิถุน
ายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 11  ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารโรงอาหาร อาคารเรียน  ห้องนํา
โรงเรียน  สนามเด็กเล่น  รัวโรงเรียน  ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 2,281,022 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  กองการศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน ผงหมึกถ่าย
เอกสาร ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรา
ยาง ซอง ผ้าหมึกพิมพ์ เทปติดสันปก กาว  ฯลฯ  และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  กองการศึกษา  เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ต
ไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสินเปลืองโดย
สภาพ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน  กระดาษทิชชู  ถ้วย  ชาม  แก้ว
นํา  หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง ค่าจัดซือนําสะอาด สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ และวัสดุอืนๆ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนีของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กองการ
ศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,206,022 บาท
(1)โรงเรียนชุมชนหนองเรือ  
      -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนหนอง
เรือในพืนทีได้รับอาหารเสริม (นม) เพิมเติมทัวถึงทุกระดับชันเด็กนัก
เรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวนเด็ก 1,038 คน อัตราคน
ละ 7.37บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,989,016 บาท เทศบาล
ตําบลหนองเรือ ตังเพิมเติมอีกเพือความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วน
เกินอัตราคนละ 0.45 บาท  260 วัน จํานวนเงิน 121,446 บาท
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106  ลําดับที 8
(2)โรงเรียนเทศบาลตําบลหนองเรือ 1 
       -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนเทศบาล
ตําบลหนองเรือ 1ในพืนทีได้รับอาหารเสริม (นม) เพิมเติมทัวถึงทุกระดับ
ชัน เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาล จํานวนเด็ก 11
 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน  260 วัน เป็นเงิน 21,078 บาท เทศบาล
ตําบลหนองเรือ ตังเพิมเติมอีกเพือความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วน
เกินอัตราคนละ 0.45 บาท จํานวน 260 วัน จํานวนเงิน  1,287.- บาท
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 106  ลําดับที 7
(3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองเรือ  
       -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พืนทีได้รับอาหารเสริม (นม) เพิมเติมทัวถึงทุกระดับชันเด็กก่อนวัย
เรียน จํานวนเด็ก 36 คน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 68,983 บาท เทศบาลตําบลหนองเรือ ตังเพิมเติมอีกเพือ
ความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วนเกินอัตราคนละ 0.45 บาท 260
 วัน เป็นเงิน 4,212 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0818.2/ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 105
  ลําดับที 4

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรง
ทาสี กระเบือง จอบ เลือย ปูนซีเมนต์  ท่อประปา ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ที
เกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีของ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า นํามัน
เบนซิน นํามันแก๊สโซฮอล์ล นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี  แก๊ส
หุงต้ม  ถ่าน  ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนีของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรได้แก่ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ต้นไม้ วัสดุเพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กระถางต้นไม้  ดินปลูกหรือวัสดุอืน ๆ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในการเกษตร เพือใช้ในกิจกรรมประดับตกแต่ง จัดสวน ปรับ
ปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนีของงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กอง
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นหรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งานของ
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  กองการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารโรงเรียนเทศบาลตําบลหนอง
เรือ 1 หรือไฟสาธารณะอืนๆ หรืออาคาร สถานที ทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําทีใช้ประจําอาคารโรงเรียนเทศบาล
ตําบลหนองเรือ 1 ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ทัง
แบบประจําสํานักงานและแบบมือถือ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการดังกล่าว

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)หรือค่า
ดําเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง(ADSL) ใช้ประจําโรงเรียนเทศบาล
ตําบลหนองเรือ 1 หรือระบบการเชือมอินเตอร์เน็ตของ อปท.  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network   
จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี 
-ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 32  ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 4,152,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,152,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดหาอาหารกลางวัน จํานวน 4,152,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนชุมชนหนองเรือ  ตาม
โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก  ตามข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10
  มิถุนายน 2561  จํานวนนักเรียน 1,038 คนจัดสรร 100%
 จํานวน 200 วัน  
อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี  ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง
-ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 213  ลําดับ
ที 1 
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 24,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสารประจําชุมชน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร
ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนต่างๆ  ส่งเสริมการอ่านของประชาชนและการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทีจําเป็น และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ  ฯลฯ
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 150  ลําดับที 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,383,542 บาท
งบบุคลากร รวม 1,043,642 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,043,642 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 816,120 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  จํานวน  2
 ราย  ดังนี
(1)นักบริหารงานสาธารณสุข ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม  เป็นเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ  3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน
(2)นักบริหารงานสาธารณสุข ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข  เป็นเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
ตามประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว.28
 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,522 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง ของ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวัน
ที  10  กรกฎาคม  2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
          -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ด้านการรักษาพยาบาล ตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการกําหนด หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง อาทิ เช่น ค่าตอบแทน
แพทย์/ พยาบาล ฯลฯ  เป็นต้น หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการ
อืนๆ ทีเกียวข้อง ในอัตราทีกําหนดกฎหมายกําหนดแล้วแต่กรณี 
 (2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
          - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552
        ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของ
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองเรือ
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม  ฯลฯ
 เป็นต้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  จ้างเหมา
พ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถ
ยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
(5)ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้า
หน้าที ในงานพัสดุ  การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง เพิมช่องทาง
อํานวยความสะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และ
ค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้
ตามระเบียบฯ
      ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คํา
ผิด หมึก ตรายาง ซอง เทปติดสันปก สมุดทางราชการ ฯลฯ และอืน ๆ ทีจํา
เป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
ยา เครืองพ่นหมอกควัน นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามัน
แก๊ซโซฮอลล์ นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม   เช่น   เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี  สําหรับการใช้
งานของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และอืนๆ ทีเกียวข้อง หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

งบลงทุน รวม 17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ
.ศ.2561 หน้าที 33 ลําดับที 1
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จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
- จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  สี  แบบ Network   
จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี 
-ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 33  ลําดับที 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 877,620 บาท
งบบุคลากร รวม 214,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 214,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 202,620 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
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งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
       -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ด้านการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนือ
สัตว์ ตามระเบียบหรือหนังสือสังการกําหนด หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง อาทิ เช่น  ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์   ฯลฯ  เป็นต้น หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง ในอัตราทีกําหนด
กฎหมายกําหนด  หรือประกาศอัตราทีกําหนดของเทศบาล แล้วแต่กรณี 
 (2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
        -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
          ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของ
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน  กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  อัตราทีกําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257  ลงวันที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม  ฯลฯ
 เป็นต้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่า
จ้างเหมาพนักงานรักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทํา
ความสะอาดถนน ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมา
ขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่าย
ในประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานติดต่องานประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตาม
สาย,วิทยุชุมชน และช่วยเหลือประสานงานกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจําศูนย์
บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตําบลหนองเรือ รับคําร้อง ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

โครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการบ้านน่าอยู่ชุมชนน่า
มอง เพือกระตุ้นส่งเสริมการรักษาความสะอาดของชุมชน การประกวด
ชุมชนสะอาด ฯลฯ เป็นต้น  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัด
สถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 165  ลําดับที 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันโรคติดต่อนํา
โดยแมลง เพือเฝ้าระวังโรคระบาดให้ประชาชนปลอดภัย  เช่น  บริการ
เกียวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่อ  และป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาลหรือ
โรคระบาดใหม่ๆ ฯลฯ  ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ และ
การดําเนินการอืนๆ ทีเกียวข้อง  ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตาม
โครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชา
สัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 109  ลําดับที 3
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โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เพือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  การรักษาความสะอาดทีอยู่อาศัย
ชุมชน ได้แก่ ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทัง
การจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 166  ลําดับที 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธนาคารวัสดุรีไซเคิล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพือ่รณรงค์ส่งเสริมการดําเนินงานของธนาคารวัสดุ
รีไซเคิล  การรักษาความสะอาดชุมชน ลดปริมาณขยะในชุมชน ได้แก่ ค่า
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการ
จัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 166  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองพ่นหมอกควัน  เครืองตัดหญ้า และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คํา
ผิด หมึก ตรายาง ซอง เทปติดสันปก สมุดทางราชการและอืน ๆ ทีจํา
เป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
 ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากแมลงหรือสัตว์พาหนะ เช่น ทรายอะ
เบท  ชุดสารเคมีตรวจสารเสพติด ตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสารปนเปือนใน
อาหาร ผ้าปิดจมูก  หน้ากากอนามัย ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

1) เครืองพ่นหมอกควัน
     -จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  เพือใช้สําหรับการป้องกัน หรือกําจัด
แมลง ซึงเป็นพาหะนําโรค  เช่น  ยุง  หนอนแมลง เป็นต้น   จํานวน  2
  เครือง  โดยมีคุณลักษณะ
(1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
(2) ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
(3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(4)ถังบรรจุนํามันชือเพลิงเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัว
ทําละลายอืนๆ
(5)ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทํา
ละลายอืนๆ 
(6)มีสายสะพายทีมีความทนทาน  สามารถปรับระดับความยาวได้และมีที
รองบ่า
(7)เครืองพ่นทีนํามาเสนอต้องเป็นเครืองใหม่  ไม่ใช่เครืองดัดแปลงเพือ
ให้ได้ตามคุณลักษณะ
(8)มีการรับประกันอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  1 ปี
(9)พ่นตราเทศบาลตําบลหนองเรือ และหมายเลขครุภัณฑ์เครืองพ่นหมอก
ควัน จํานวน  2  เครือง ตัวอักษรตามทีกําหนด
(10) มีอุปกรณ์ประจําเครือง ดังนี
              - ชุดเครืองมือซ่อมบํารุง  1  ชุด
              - คู่มือการใช้งาน 
              - กรวยเติมสารเคมี  และกรวยเติมนํามันเชือเพลิงต้องเป็นชนิด
มีตะแกรงกรอง
      เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครัง
ที 3) พ.ศ.2561 หน้าที  34  ลําดับที 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 64,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ดังนี
     1.ชุมชนบูรพา  จํานวน  8,000 บาท
     2.ชุมชนตลาดสดทีหนึง  จํานวน  8,000 บาท
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา  จํานวน  8,000 บาท
     4.ชุมชนร่วมใจ  จํานวน  8,000 บาท
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  จํานวน  8,000 บาท
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จํานวน  8,000 บาท
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง  จํานวน  8,000 บาท
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง  จํานวน  8,000 บาท
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 24 ลําดับที 1

โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก จํานวน 42,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ดังนี
     1.ชุมชนบูรพา  จํานวน  6,000 บาท
     2.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา  จํานวน  6,000 บาท
     3.ชุมชนร่วมใจ  จํานวน  6,000 บาท
     4.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  จํานวน  6,000 บาท
     5.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จํานวน  6,000 บาท
     6.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง  จํานวน  6,000 บาท
     7.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง  จํานวน  6,000 บาท
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561  หน้าที 25 ลําดับที 3
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 48,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ดังนี
     1.ชุมชนบูรพา  จํานวน  6,000 บาท
     2.ชุมชนตลาดสดทีหนึง  จํานวน  6,000 บาท
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา  จํานวน  6,000 บาท
     4.ชุมชนร่วมใจ  จํานวน 6,000 บาท
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  จํานวน  6,000 บาท
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จํานวน  6,000 บาท
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง  จํานวน  6,000 บาท
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง  จํานวน  6,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561  หน้าที 25  ลําดับที 2

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 6,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนตลาดสดทีหนึง เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้
ตามฐานะการคลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ
.2561  หน้าที 26  ลําดับที 4

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 742,680 บาท
งบบุคลากร รวม 346,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 346,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 328,680 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวัน
ที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินทีได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสาธารณสุข(พ.ต.ส) หรือเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว และเงินทีปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. รับรอง ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิมสําหรับ
ตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2553 หรือระเบียบ
อืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
       -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ด้านการรักษาพยาบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การกําหนดหรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องอาทิ เช่น ค่าตอบแทน
แพทย์/ พยาบาล ฯลฯ เป็นต้น  หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องหรือค่าตอบ
แทนทีมีลักษณะเดียวกัน
(2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
       -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็น
รางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนด ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท.0891.3/ว 25
 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
          ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ  ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นอํานาจหน้าทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานติดต่องานประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือประสาน
งานกองสาธารณสุขฯ ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจําศูนย์
บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตําบลหนองเรือ รับคําร้อง ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ และอืนๆ ทีเป็นอํานาจหน้าทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครืองพิมพ์ดีด และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารโรงจอดรถ อาคารศูนย์บริการ
สาธารณสุข  ห้องนํา   รัว  ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  เช่น  กระดาษ  ปากกา กระดาษ
คาร์บอน  ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรา
ยาง  ซอง  กาว  สมุดทางราชการและอืน ๆ  ทีจําเป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงานศูนย์
บริการสาธารณสุขชุมชนทีอยู่ในความควบคุมดูแลของ
เทศบาล เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟ
ฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสินเปลืองโดย
สภาพ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน  กระดาษทิชชู  ถ้วย ชาม  แก้ว
นํา  กาแฟ หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ ที
นอน หมอน มุ้ง แก๊สหุงต้ม ค่าจัดซือนําสะอาด สําหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ และวัสดุอืนๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้แก่ เวชภัณฑ์ ยา วัสดุ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่น ถาดจ่ายยา ถาดสแตนเลส  เหล็กกด
ลิน ปากคีม  ชามรูปไต ผ้าปิดจมูก  หน้ากากอนามัย ฯลฯ ทีใช้ในกิจการ
ของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นหรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งานของ
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือ ไฟประดับสถานทีหรือที
สาธารณะอืนๆ หรืออาคาร สถานที ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล
หนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือหรืออาคารทรัพย์สิน
ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในราชการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข
ชุมชนทังแบบประจําสํานักงานและแบบมือถือ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้
มาซึงบริการดังกล่าวหรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)หรือค่า
ดําเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง (ADSL)ใช้ประจําศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน  ระบบการเชือมอินเตอร์เน็ต  ระบบการเชือมอินเตอร์
เน็ตของ อปท.ค่าเช่าโดเมนเนม  ค่าจัดทํา และปรับปรุงเว็บไซต์  ค่าวิทยุ
สือสาร  ค่าวิทยุติดตามตัว  ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 557,780 บาท
งบบุคลากร รวม 353,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 353,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 353,880 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ อ.อบต. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวัน
ที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

งบดําเนินงาน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  สํานักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือ
สังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการปฏิบัติงานงาน
(2)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปอบรม  ฯลฯ
 เป็นต้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์
ต่างๆ  ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าบริการ
กําจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ได้ตามระเบียบฯ
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ติดต่อประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์  สํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานรับคําร้องให้คําแนะนํากรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทําเอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ใน
อํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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โครงการสงเคราะห์ประชาชนหรือด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ได้แก่  เครืองอุปโภค บริโภค เป็นต้น เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560  ประกอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว
 3050  ลงวันที 22  กุมภาพันธ์ 2543 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 114  ลําดับที  2

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561  หน้าที 31   ลําดับที 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,570,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,148,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,148,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,076,880 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  กองช่าง  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ อ.อบต. ที มท 0809.3/ว 293  ลงวัน
ที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.2/ว 138  ลงวันที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  กองช่าง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล  จํานวน  2
 ราย  ดังนี
(1)นักบริหารงานช่าง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  เป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง เดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(2)นักบริหารงานช่าง ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง  เป็นเงินประจําตําแหน่ง เดือนละ  1,500 บาท จํานวน 12 เดือน
 ตามประกาศ ก.กลาง เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.กลาง ที มท 0809.3/ว.28
 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี แล้วแต่กรณี
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งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1)ค่าตอบแทนกรรมการ 
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้ตรวจรายงาน และประเมิน
ความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับ
การประเมิน   คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน  
คณะกรรมการสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  สรรหา  สอบเปลียนสาย
งาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องหรือค่าตอบแทนทีมีลักษณะเดียวกัน
 (2)ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
        - เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานท้องถินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที  มท
.0891.3/ว 25 ลงวันที  9 มีนาคม  2549 ประกอบตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที  24 ธันวาคม 2552   หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท
 0808.2/ว 3072  ลงวันที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
          ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของงานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรือ
อัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 24,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของ
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  กองช่าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549  อัตราทีกําหนดตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ จัดทําแผ่นพับ ฯลฯ
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างออกแบบ
อาคารสํานักงานหรืออาคารต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการ
ในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560  กฎ
กระทรวง  กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ติดต่องานด้านช่าง ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานกองช่าง ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้าง
เหมาบริการในการปฏิบัติงานประจํากองช่างในการรับคําร้อง ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
        ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ สิงก่อสร้างหรือทรัพย์สิน ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครือง
พิมพ์ดีด และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คํา
ผิด หมึก ตรายาง ซองเทปติดสันปก กาว สมุดทางราชการ ฯลฯ และอืน ๆ
 ทีจําเป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม ,กระดาษสําหรับพิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์  เม
มโมรีชิป ตลับผงหมึก  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ฯลฯ ทีจําเป็นหรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนีสําหรับการใช้งาน

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
   -จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1  จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 35  ลําดับที 1

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,403,022 บาท
งบบุคลากร รวม 843,022 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 843,022 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 202,620 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินเลือนขันเงินเดือนประจําปีและเงินเลือน
ระดับ สําหรับพนักงานเทศบาล ของงานไฟฟ้าถนน  กองช่าง  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ อ.อบต. ที มท
 0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ อ.อบต. ที มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30 ธันวาคม  2558  หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ  สําหรับ
พนักงานเทศบาล งานไฟฟ้าถนน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 556,402 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง ของ
งานไฟฟ้าถนน  เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานไฟฟ้าถนน  กองช่าง

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของงานไฟฟ้าถนน   เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึงมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ
.ศ.2559 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ได้ตามระเบียบฯ
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ติดต่องานด้านช่าง ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานกองช่าง ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้าง
เหมาบริการในการปฏิบัติงานประจํากองช่างในการรับคําร้อง ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
        ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่าง
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง รวมทัง
ผู้ทีได้รับคําสังจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ
เทศบาล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนไปอบรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร  รถยนต์  รถบรรทุกติดเครน
รถจักรยานยนต์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารเก็บพัสดุ  โคมไฟฟ้า
สาธารณะ  สนามเด็กเล่น  ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คํา
ผิด หมึก ตรายาง ซองเทปติดสันปก กาว สมุดทางราชการ ฯลฯ และอืน ๆ
 ทีจําเป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสถานที
ทรัพย์สินทีอยู่ในความควบคุมดูแลหรือไฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟ
ฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรง
ทาสี กระเบือง จอบ เลือย ปูนซีเมนต์ ท่อประปา ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ที
เกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 65,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
ยา เครืองพ่นหมอกควัน นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามัน
แก๊ซโซฮอลล์ นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม  ถ่าน ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล   ค่าไฟฟ้า
สวนสาธารณะสระหนองเรือ สวนหรือสถานทีสาธารณะอืน ๆ  ฯลฯ และที
สาธารณะอืนๆ หรืออาคาร สถานที ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบล
หนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย
นี เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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งานสวนสาธารณะ รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 170,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
(4)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ได้ตามระเบียบฯ
(5)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ติดต่องานด้านช่าง ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานกองช่าง ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้าง
เหมาบริการในการปฏิบัติงานประจํากองช่างในการรับคําร้อง ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทํา
เอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เพิมพืนทีสีเขียวของชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เพิมพืนทีสี
เขียวของชุมชน เพือปลูกต้นไม้ต่างๆ การปลูกป่าชุมชนการดําเนินงาน
ตามแนวพระราชดําริ และการดําเนินการอืน ๆ ได้แก่ ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นตามโครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทํา
สือ ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 161  ลําดับที 5
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร  รถยนต์  รถบรรทุกติดเครน 
รถจักรยานยนต์ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารเก็บพัสดุ  ห้องนําสวนสาธารณะสระ
หนองเรือ  สนามเด็กเล่น  ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสถานที
ทรัพย์สินทีอยู่ในความควบคุมดูแลหรือไฟฟ้าสาธารณะของ
เทศบาล เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟ
ฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่า
ใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสินเปลืองโดย
สภาพ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน  กระดาษทิชชู  ถ้วย  ชาม  แก้ว
นํา หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ชันวางของ และวัสดุอืนๆ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรง
ทาสี กระเบือง จอบ เลือย เหล็ก ปูนซีเมนต์ ท่อประปา ฯลฯ และสิงของ
อืน ๆ ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรได้แก่ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ต้นไม้ พันธุ์สัตว์ นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา วัสดุชุดเพาะพันธ์ปลาเคลือนที  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก กระถางต้นไม้  ดินปลูกหรือวัสดุอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
การเกษตร เพือใช้ในกิจกรรมประดับตกแต่ง จัดสวน ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง ผ้า เครืองแบบ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอืน ๆ ฯลฯ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ได้แก่ มิเตอร์นํา ไฟฟ้า ตะแกรงตักสวะ หัว
เชือมแก๊ส ม้าหินอ่อน หรือวัสดุอืน ๆ ทีไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุตาม
บัญชีจําแนกงบประมาณได้ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน และสิงของอืน ๆ ที
เกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีสาธารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลหนอง
เรือ   ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะสระหนองเรือ สวนหรือสถานทีสาธารณะ
อืน ๆ  หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ
  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสวนสาธารณะสระหนองเรือและที
สาธารณะอืนๆ ในความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืน
ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํา(เครืองดีเซล) จํานวน 95,000 บาท
- จัดซือเครืองสูบนํา(เครืองยนต์ดีเซล) สูบนําได้ 3,800 ลิตรต่อนาที
(1) เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
(4) ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้ 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 35  ลําดับที 2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 4,628,614 บาท
งบบุคลากร รวม 968,614 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 968,614 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,960 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ของงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็นไป
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว
 2683  ลงวันที  15  ธันวาคม  2558 ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ ว 8  ลงวันที  17  เมษายน  2561 หรือ
ระเบียบอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่
กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 671,122 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สําหรับพนักงานจ้าง  ของ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เป็น
ไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรืออัตราทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,532 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืนๆ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรือง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ให้ได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ ว 1372  ลงวัน
ที  1  กรกฎาคม  2558 หรือระเบียบ กฎหมายกําหนดอืนๆ แล้วแต่
กรณี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ของงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฎิกูล
  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:51 หน้า : 84/106



งบดําเนินงาน รวม 3,660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการหรือ วันหยุดราชการ เป็นต้น  ฯลฯ  ของงานกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิงปฎิกูล   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 2,750,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,400,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอืน
ใด ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ เช่น การขุดโกยหรือไถกลบขยะ เป็น
ต้น ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน หรือปฏิบัติ
งานจัดเก็บขยะหรือช่วยเหลือประสานงานกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับคําร้องให้
คําแนะนํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือเจ้าหน้าทีในการ
จัดทําเอกสาร 
ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาทีทิงขยะ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาทีทิง
ขยะ เพือปรับปรุงบริเวณโดยรอบลานทิงขยะในบริเวณบ่อขยะเดิม  ปรับ
ปรุงสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน วางผังจัดโซนจัดทําเตรียมความพร้อม
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  หรือย้ายกองขยะเดิมออกจากลาน
ตากขยะ  เป็นต้น  ฯลฯ  ได้แก่ ค่าจ้างขนย้ายขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
  ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตาม
โครงการ  หรือกิจกรรมอืน ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (3) เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2 ) พ
.ศ.2549  มาตรา 16  (17) (18) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบ
หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 162  ลําดับที 7 
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โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเพิมประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะ เพือรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง  การรักษาความ
สะอาดชุมชน  ลดปริมาณขยะในชุมชน ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นตามโครงการ  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทําสือ ประชาสัมพันธ์หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 163  ลําดับที 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เช่น
1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ทีอยู่ในความดูแล
ของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์  รถบรรทุก
ขยะ รถจักรยานยนต์ ถังขยะ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
-เพือเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินทีมีลักษณะคล้าย
กัน ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลเพือให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน
สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารเก็บพัสดุ  อาคารเตาเผาขยะ รัวทีทิง
ขยะ สิงก่อสร้างต่างๆ ทีทิงขยะ ฯลฯ  หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรับ
ผิดชอบ  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับทรัพย์สินทีอยู่ในความควบคุม
ดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟ ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ต
ไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจ้างทําสิงของทีมีสภาพสินเปลืองโดย
สภาพ เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซัก
ฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถูพืน  กระดาษทิชชู  ถ้วย  ชาม  แก้ว
นํา  หม้อ กระดาษชําระ ตะกร้า ถุงพลาสติก ทีนอน หมอน มุ้ง แก๊สหุ้ง
ต้ม ฯลฯ และวัสดุอืนๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
รายจ่ายนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา ไม้ สี แปรง
ทาสี กระเบือง จอบ เลือย ปูนซีเมน  ท่อประปา ฯลฯ และสิงของอืน ๆ ที
เกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอืนๆ ฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิงและ
หล่อลืนต่างๆใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองพ่น
ยา เครืองพ่นหมอกควัน นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามัน
แก๊ซโซฮอลล์ นํามันเครือง นํามันจารบี แก๊สหุงต้ม  ถ่าน ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง ผ้า เครืองแบบ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก และอืน ๆ ฯลฯ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือ
ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุอืน จํานวน 2,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอืน ๆ เช่น หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส  มิเตอร์นํา -ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส  ฯลฯ  ทีจําเป็นในการปฏิบัติ
งาน และสิงของอืน ๆ ทีเกียวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามประเภทรายจ่ายนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารเตาเผาขยะทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ประจําอาคารอาคารเตาเผาขยะทีอยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประเภทรายจ่ายนี  ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที  6  มิถุนายน  2561
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งานบําบัดนําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะทําความสะอาดถนน ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมาพ่นหมอก
ควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้าง
เหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
(2)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงานหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าหน้าที
การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง อํานวยความสะดวกประชาชนทีมารับ
บริการและค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 727,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 687,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 687,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 47,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
(4) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรือกฎหมายระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัตินี  ฯลฯ
(5)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้าง
เหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนีได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560
(6)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ติดต่อประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสาย,วิทยุ
ชุมชน และช่วยเหลือประสานงานงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน  สํานักปลัดเทศบาล ตามอํานาจหน้าที ค่าจ้างเหมาบริการในการ
ปฏิบัติงานรับคําร้อง ให้คําแนะนํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีในการจัดทําเอกสาร ฯลฯ และค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ใน
อํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตามระเบียบฯ
        ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาทางสังคม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาด้าน
สังคมต่างๆ อาทิ การลดละเลิกอบายมุข การรณรงค์ไม่ใช้ความ
รุนแรง การทําบัญชีครัวเรือน ฯลฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร   ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมุดบัญชีครัว
เรือน และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ และการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาสังคมอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น การณรงค์  เผยแพร่ความรู้
ต่างๆ   ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 179  ลําดับที 1

โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น  ฯลฯ
 ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร   ค่าเครืองดืม   ค่าจัดสถานที  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6
  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนด
ภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้าที 118  ลําดับที 8

โครงการประชุมจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประชุมจัดทําแผน
ชุมชน เพือฝึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนจัดทําแผนชุมชน ได้แก่ ค่า
อาหาร  เครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสารประกอบการ
ประชุม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 206 ลําดับที 4

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน  ผู้ทรง
คุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามฯ  คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้เกียวข้องทีนายกเทศมนตรีแต่งตังเข้า
ร่วมโครงการ ได้แก่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าจัดสถานที  ค่าจ้างเหมารถ
ยนต์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 120  ลําดับที 11
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานผู้สูงอายุ เพือฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุและผู้ทีเกียว
ข้องทีนายกเทศมนตรีมีคําสังให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึงทีเกียว
ข้อง  ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและค่าเครืองดืม ค่าจัดสถาน
ที ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 109  ลําดับที 4

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
สูงอายุ ด้านร่างกายจิตใจ อาทิเช่น การตรวจสุขภาพร่างกายทัวไป  การ
อนามัยในช่องปาก การส่งเสริมออกกําลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การ
โภชนาการและการสุขาภิบาลอืน ๆ การฝึกอบรมและการดําเนินงานอืน  ๆ
   ทีเกียวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ  ทีจําเป็นตามโครงการฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 116  ลําดับ
ที 4

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ลดราย
จ่ายเพิมรายได้  การจัดทําแปลงสาธิตการเกษตร  การสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาพืนที 50 ไร่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง  เช่น  โซนสาธิตการเลียงสัตว์บกและสัตว์ปีก  โซนการปลูกพืช
ต่างๆ  โซนการพัฒนาทีดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โซนหนึงไร่แก้
จน  โซนบ้านเกษตรพอเพียงพึงตนเอง  ฯลฯ  ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น  หรือกิจกรรมอืน ๆ รวมทังการจัดนิทรรศการจัดทํา
สือ ป้ายประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 151  ลําดับ
ที 1
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โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี  อาทิ
เช่น  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ การรวมกลุ่ม
สตรี  การอบรมให้ความรู้ หรือการศึกษาดูงานกลุ่มสตรีอืนๆ หรือกิจกรรม
อืนทีเกียวข้อง หรือมีลักษณะทีคล้ายกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที จําเป็น
ตามโครงการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 120  ลําดับ
ที 12

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมหรือฝึกอาชีพ การ
ประกอบอาชีพเสริม แก่กลุ่มผู้สนใจหรือประชาชนร้องขอ ฯลฯ  ได้แก่  ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน  ๆ ทีจําเป็นตามโครงการ ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 154  ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืน ๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
 เรือง การจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ่าย  จะเบิกในหมวดค่าใช้สอย
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึงมีทังค่าสิงของและค่าแรงงาน(ค่าแรงงาน
มากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2.ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี
     (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
     (2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินซือมาใช้ในการบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
3. ค่าจ้างเหมาบริการเพือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่เป็น
การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ สิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบนํา  ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ฯลฯ  เป็นต้น 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กฎกระทรวงและหนังสือสังการที
เกียวข้องแล้วแต่กรณี
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งบลงทุน รวม 40,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถจักรยานยนต์  แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 40,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซือรถจักรยานยนต์  แบบเกียร์ธรรมดา  จํานวน 1
  คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นเกียวข้อง ดัง
นี.-
    1) เครืองยนต์ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 110 ซีซี (กรณี
ขนาดตํากว่า ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ทีกําหนด
ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
     2) ระบบจ่ายนํามันแบบหัวฉีด
     3) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     4) อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยหมวกกันน๊อคได้มาตรฐาน(มอก.)  2
 ใบ
     5) อุปกรณ์เสริมเพือวางของตะแกรงหน้ารถ
-เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงานประมาณ หรือ
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีมีผลบังคับใช้ในขณะจัดซือจัดจ้าง  
-ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  259  ลําดับ
ที  1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง
ในการถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูป
เล่ม ทีเกียวกับการดําเนินงานของเทศบาล
(2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายได้ตามระเบียบฯ
(3)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิด
ประกาศการจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัด
ขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ
เทศบาล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิงพิมพ์ต่างๆ  ฯลฯ
(4) ค่าเบียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอืนๆ ทีเกียว
ข้องหรือกฎหมายระเบียบกําหนดหลังเทศบัญญัตินี  ฯลฯ
(5)ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวัน
ที 22 มีนาคม  2560
(6)ค่าจ้างผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชนในการ
ปฏิบัติงาน  ต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่องาน  ประสานแจ้งข้อมูลข่าว
สาร และช่วยเหลือประสานงานของกองการศึกษา ตามอํานาจหน้าที ค่า
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรับคําร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คําแนะ
นํา กรอกแบบฟอร์ม คําร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ เจ้าหน้าทีกองการ
ศึกษา ในงานพัสดุ  การจัดทําเอกสาร การจัดซือจัดจ้าง เพือเพิมช่องทาง
อํานวยความสะดวกทีประชาชนจะได้รับจากการบริการแต่ละขันตอน และ
ค่าจ้างอืนๆ ทีอยู่ในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้
ตามระเบียบฯ
        ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ตามหนังสือ ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที 27  พฤษภาคม  2541 
2) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9
  ธันวาคม  2559 
3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าจัดทํา
เอกสาร วารสาร จัดทําเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ 
ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 123  ลําดับ
ที 3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยาวชน ในโอกาสวันสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
ตกแต่งสถานที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถ
ยนต์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 123  ลําดับที 4

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ของกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ ปากกา กระดาษคาร์บอน  ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด แฟ้ม นํายาลบ คําผิด หมึก ตรายาง ซอง เทปติดสันปก กาว สมุด
ทางราชการ  ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่าย
ได้ตามประเภทรายจ่ายนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับกองการศึกษา  เช่น หลอด
ไฟ  สายไฟฟ้า โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า เบรก
เกอร์ ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้า
หน้าทีเทคนิค  ค่าเช่าสถานที  ค่าอาหาร นําแข็ง  ค่านําดืม ค่าอุปกรณ์
กีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่ารางวัลการแข่งขัน  ค่าจัดทําเอกสาร วารสาร  จัด
ทําเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561
 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัติ
นี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 185  ลําดับ
ที 9

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้
แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในโอกาสสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่า
เครืองเสียง ค่าอาหารและเครืองดืม  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 184  ลําดับที 7

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ไม้แบ
ตมินตัน ลูกแบดมินตัน  เชือกกระโดด  ตะกร้อ  ตาข่ายกีฬา  เสาตาข่าย
กีฬา  นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  นวม  ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น หรือค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายอุดหนุนชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าทีเทคนิค ค่าเช่าสถาน
ที ค่าอาหาร นําแข็ง ค่านําดืม  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  ค่ารางวัล
การแข่งขัน  ค่าจัดทําเอกสาร วารสาร  จัดทําเกียรติบัตร และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561- 2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ
.2561 หน้าที 22  ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประจําปี "ฮีดฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดงานประจําปี "ฮีดฮอย
อีสาน งานของดีหนองเรือ" ได้แก่ ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เวที ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจตุปัจจัยไทยทาน  ค่าจัดหาสินค้า
เข้าร่วมแสดง  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 186  ลําดับที 12

โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดงานวันขึนปีใหม่ ได้แก่ ค่าจัด
สถานที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
จตุปัจจัยไทยทานและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 183  ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 5/9/2561  09:55:51 หน้า : 97/106



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญ ู จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
กตัญ ู ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ รถพระพุทธรูปสําหรับ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้าที 184  ลําดับที 6

โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตกแต่งเวที ค่าจัดสถานที ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งรถขบวนแห่  ค่าจ้างมหรสพต่าง ๆ ค่าของ
ขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือโล่รางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
อาหาร นําแข็ง นําดืมเครืองดืม  ค่าจัดทําเอกสาร  วารสาร  จัดทําเกียรติ
บัตร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 183  ลําดับที 3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง ผ้า เครืองแบบ ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เครืองแต่งกายชุดฝึกโขนละคร และอืน ๆ  ฯลฯ
  ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ประเภทรายจ่ายนี

งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนร่วมใจ ในการดําเนินงานจัดงานประเพณี
บุญบังไฟ ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าเช่าเวที ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าจ้าง
มหรสพ ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือโล่รางวัล ค่าสนับสนุน
ชุมชนและหน่วยงานผู้ร่วมดําเนินการ ค่าอาหาร นําแข็ง นําดืมเครือง
ดืม ค่าจัดทําเอกสารวารสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการฯ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ที
เกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ
.2561 หน้าที  23 ลําดับที 3
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โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปี จํานวน 120,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจัดงานลอยกระทงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี
     1.ชุมชนบูรพา  จํานวน 15,000 บาท
     2.ชุมชนตลาดสดทีหนึง  จํานวน  15,000 บาท
     3.ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา  จํานวน  15,000 บาท
     4.ชุมชนร่วมใจ  จํานวน  15,000 บาท
     5.ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา  จํานวน 15,000 บาท
     6.ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง  จํานวน  15,000 บาท
     7.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง  จํานวน  15,000 บาท
     8.ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง  จํานวน  15,000 บาท
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ทังนีจะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการ
คลัง หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลัง
เทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561  หน้าที 23  ลําดับที 4

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนบูรพา ในการดําเนินงานจัดกิจกรรม
ประเพณีเข้าพรรษาได้แก่ ค่าตกแต่งเทียนพรรษา  ค่าตกแต่งรถและ
ขบวนแห่เทียนพรรษา  ค่าตกแต่งเวที  ค่าสถานที  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้าง
เหมา  เครืองเสียง   ค่าเช่าเวที ค่าจ้างมหรสพต่าง ๆ  ค่าของขวัญ  ของ
รางวัลหรือเงินรางวัล  หรือโล่รางวัล ค่าจตุปัจจัยไทยทาน  ค่าอาหาร  นํา
แข็ง นําดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ฯลฯ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที  6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ
.2561 หน้าที 23  ลําดับที 2
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,504,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 24,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 24,100 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึง อย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาด
ขยะ ทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแล
ต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร  ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์  ค่าจ้างเหมาจัดทําของ  ค่าจ้างออกแบบ
อาคารสํานักงานค่าจ้างแก้ไข ปรับปรุง เปลียนแปลงแบบแปลน
อาคาร  หรืออาคารต่างๆ ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ตาม
ระเบียบฯ หรือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที 9  ธันวาคม  2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที 22 มีนาคม  2560  กฎ
กระทรวง  กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง พ.ศ.2560 หรือหนังสือสังการอืนทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี

งบลงทุน รวม 4,479,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,479,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบบ้าน 1 พร้อมรางระบายนํา (ซอยพร
พระแท่น 4)

จํานวน 385,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร
พร้อมรางระบาย คสล. กว้าง 0.50 เมตร  ลึก 0.55 เมตร  ยาวข้าง
ละ 50.00 เมตร ความยาวรวมทังสองข้าง  100.00 เมตร  และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
หนองเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวม
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13)  พ.ศ.552  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549มาตรา 16 (2
) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 15  ลําดับที 3
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 18 จํานวน 1,184,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว140.00เมตร
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อม
รางระบายนํา คสล. กว้าง 0.50 เมตร   ลึก 0.55 เมตร  ยาวข้าง
ละ 140.00  เมตรทังสองข้างความยาวรวม  280.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 4  บ่อ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน  2 ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือกําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13)  พ.ศ.2552
  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561
 หน้าที 17  ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู ซอยพัฒนามงคล 2 จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.55 เมตร  ยาวข้างละ 117.00  เมตรทังสองข้าง
ความยาวรวม  234.00 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือ
กําหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13) พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 14  ลําดับที 2

โครงการขยายผิวจราจรถนนพรหมมาตย์ จํานวน 1,146,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นขยายผิวจราจรโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
 7.00 เมตร ระยะทางรวม  293.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 2,051 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน  2 ป้าย  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือ
กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549  มาตรา 16 (2) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 13  ลําดับที 1

โครงการปรับปรุงถนนรอบไปรษณีย์ จํานวน 607,800 บาท
- เพือจ่ายเป็นขยายผิวจราจร โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง
 8.00 เมตร ระยะทางรวม  177.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า 1,375.68 ตารางเมตร  และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลหนองเรือ
กําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 13)พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม เปลียน
แปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 18  ลําดับที 6
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังไปรษณีย์ จํานวน 280,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นขยายผิวจราจร คสล.กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 239 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 717.00 ตารางเมตร
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลหนองเรือกําหนด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 รวมแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 13)  พ.ศ.2552  มาตรา 50 (2) พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549
  มาตรา 16 (2) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติม เปลียนแปลง (ครังที 3) พ.ศ.2561 หน้าที 16  ลําดับที 4

เงินชดเชยค่า (K) สัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 175,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110  ลงวัน
ที  5  มีนาคม 2561  

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่   ค่าบริการรับใช้   ค่าจ้างเหมาบริการตักสิงปฏิกูล  ค่าซักฟอก  เบีย
ประกัน  ค่าประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสด   ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า
ทีดินราชพัสดุ ค่าเช่าอาคาร ราชพัสดุ  เป็นต้น  หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที
สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาตลาดสด จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนาตลาดสดเทศบาล ในการ
ดําเนินกิจกรรมการรักษาความสะอาด การจัดระเบียบสินค้า การตรวจ
คุณภาพสินค้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ความปลอดภัยในการใช้อาคารตลาด
สด  การติดตังแสงสว่าง เป็นต้น หรือการดําเนินการอืน ๆ  ตามนโยบาย
ของรัฐ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องที
กําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 156  ลําดับที 1
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โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจตลาดสดน่าซือ จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่งเสริมกิจกรรมตลาดสดน่า
ซือ ผู้ขายสุขภาพดี ได้แก่   ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเงินรางวัลการ
ประกวด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นในการดําเนินกิจกรรม เพือการพัฒนาตลาดสดดีมีมาตรฐาน อาทิ
เช่น การจัดนิทรรศการ  การจัดกิจกรรมโภชนาการ การสุขาภิบาล การส่ง
เสริมการออกกําลังกาย การประชาสัมพันธ์  การตรวจสารปนเปือนใน
อาหาร  การจัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ  ได้แก่   อาหารสะอาดรสชาด
อร่อย   อาหารปลอดภัย การรักษาความสะอาด การจัดระเบียบสินค้า เป็น
ต้น หรือการดําเนินการอืน ๆ  ตามนโยบายของรัฐ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็นสําหรับโครงการฯ  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที 6  มิถุนายน 2561 หรือ ระเบียบหนังสือสัง
การอืนๆ ทีเกียวข้องทีกําหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ไปตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 157  ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืน ๆ
 ทีอยู่ในความดูแลของเทศบาล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารตลาดสดเทศบาล หรือสถานทีอืนทีใช้เป็น
ตลาด หรือสถานทีจําหน่ายสินค้า ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารตลาดสดเทศบาล หรือสถานทีอืนทีใช้เป็น
ตลาด หรือสถานทีจําหน่ายสินค้า ตลอดปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที  6  มิถุนายน  2561

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,135,070 บาท
งบกลาง รวม 7,135,070 บาท
งบกลาง รวม 7,135,070 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตาม
กฎหมายกําหนด ในอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทนและเงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราว ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม  2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,816,800 บาท
-เบียยังชีพผู้สูงอายุเพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้สูง
อายุในเขตเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2)พ.ศ. 2560   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท.0810.6/ว 2076  ลงวัน
ที 5  กรกฎาคม  2561 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้องแล้วแต่กรณี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 126  ลําดับที 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 921,600 บาท
-เบียยังชีพผู้พิการเพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้พิการ
ในเขตเทศบาล ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท.0810.6/ว 2076  ลงวันที 5  กรกฎาคม  2561 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 127  ลําดับที 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
-เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพสําหรับผู้
ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท.0810.6/ว 2076  ลงวัน
ที 5  กรกฎาคม  2561 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้องแล้วแต่กรณี ไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้าที 126  ลําดับที 2

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
- สํารองจ่าย   เพือจ่ายในกรณีทีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินโคลน
ถล่ม ฯลฯ หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตัง
จ่ายไว้ หรือเพือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
หรือ กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนีเทศบาลเห็นว่ามี
ความจําเป็นหรือกรณีเกิดสาธารณภัยเร่งด่วนได้ตามความเหมาะสม เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ ว 667  ลงวัน
ที 12  มีนาคม  2545  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว
 3215  ลงวันที  6  มิถุนายน  2559   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ ว 0684  ลงวันที  8  กุมภาพันธ์  2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76  ลงวันที 13
  มกราคม  2558   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 526  ลงวันที 8  มีนาคม  2560   หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1064  ลงวันที  31
 พฤษภาคม  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1173  ลงวันที 15  มิถุนายน  2560  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1520  ลงวันที  2
  สิงหาคม  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 2145  ลงวันที  11  ตุลาคม  2560  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที 29
  พฤศจิกายน  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 608  ลงวันที  5  มีนาคม  2561  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1077  ลงวันที 17
  เมษายน  2561  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน  2561 หรือ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้องแล้วแต่กรณี
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,930 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกใน
เขตเทศบาลเป็นค่าจัดซือวัสดุ และอุปกรณ์เกียวกับการ
จราจร เช่น สี ทินเนอร์ แผนกันจราจร กรวยยางสีส้ม ป้ายห้าม
จอด สัญญาณไฟจราจร กระจกโค้งติดตังตามทางแยก และวัสดุอืนทีเกียว
ข้อง เพืออํานวยประโยชน์แก่ประชาชนทีจะพึงได้รับ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ ว 3203  ลงวันที  4
  ตุลาคม  2539 หรือกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียวข้อง
แล้วแต่กรณี
     ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 48,540 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคํานวณตาม
ระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541
 ข้อ 16
โดยพิจารณาจากรายรับจริงทีผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนทัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ทังนีต้องไม่
เกิน 750,000.- บาท(แสดงวิธีคิด 29,064,811.59 x 0.00167
คํานวณได้ 48,538.24 บาท  29,064,811.59 คือรายรับจริงของปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)
     ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 100,530 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน เทศบาล
ตําบลหนองเรือ ตามเงือนไขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนิน
การและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ.2557  ลงวันที  19  กุมภาพันธ์  2557 ซึงเทศบาลทีเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 45 บาท ต่อหัวประชากรตามฐานทะเบียน
ราษฎร์ เทศบาลตําบลหนองเรือ  จํานวนประชากร 4,468 คน สมทบใน
อัตราร้อยละ 50 ต่อคน เป็นจํานวนเงินคนละ  22.50 บาท 
       ทังนีค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวข้างต้นสามารถ ถัวเฉลียจ่ายได้
ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างทีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 1312/ว 1095 ลงวันที 27 กันยายน 2525
 เรือง การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความ
ตาย ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ฉบับลงวันที  29 พศจิกายน  2545  เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขการจ่ายเงิน
ช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึง
แก่ความตาย พ.ศ.2560  ฉบับลงวันที  30 พศจิกายน  2560
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 607,670 บาท
- เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก.บ.ท
.) ตามกฎหมาย และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/1767  ลงวันที 26  สิงหาคม 2554  กําหนดในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2562 โดยไม่นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
ด้วย  ซึงประมาณรายรับ
ไว้ 30,383,500.-บาท (30,383,500 x 2% = 607,670)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการทีไม่ใช่ตําแหน่ง
ครู (ชคบ.) จํานวน 1 คน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 และระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
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