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งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
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เทศบาลตำบลหนองเรือ 

เขต/อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

2 ซอยบ้านหนองเรือ ถนนมลิวรรณ แขวง/ตำบล หนองเรือ 

เขต/อำเภอ หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

พื้นที่ 4.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรท้ังหมด

ชาย 

หญิง

4,236 คน

2,123 คน

2,113 คน

ข้อมูล ณ วันที ่11 ลิงหาคม 2565
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ส่วนที ่1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ

บัดนี ้ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองเรือ จะไต้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย 

จ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเรืออีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี ้ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนอง 

เรือ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 

การดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายที่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 

สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 91,505,376.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 89,669,439.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 25,708,780.06 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 

2,596,351.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 52,201,121.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 928,535.08 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 1,283,727.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 1,348,914.02 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 181,261.45 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 18,159.57 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 23,262,769.89 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 25,177,754.05 บาท

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จำนวน 657,535.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 42,953,862.88 บาท ประกอบด้วย
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งบกลาง จำนวน 7,411,153.00 บาท

งบบุคลากร จำนวน 16,890,594.60 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 13,404,170.28 บาท

งบลงทุน จำนวน 511,545.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน

งบรายจ่ายอื่น จำนวน

4,736,400.00 บาท

0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์จำนวน 693,685.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่จำนวน 4,354,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้จำนวน 0.00 บาท
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คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง 

ป ี2564

ประมาณการ 

ป ี2565

ประมาณการ 

ป ี2566

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 928,535.08 3,650,000.00 3,650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ 

อนุญาต

1,283,727.00 635,500.00 643,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,348,914.02 753,000.00 901,500.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ 

กิจการพาณิชย์

0.00 5,000.00 2,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 181,261.45 116,500.00 187,000.00

หมวดรายได้จากทุน 18,159.57 31,000.00 31,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,760,597.12 5,191,000.00 5,414,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,262,769.89 24,355,500.00 24,578,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23,262,769.89 24,355,500.00 24,578,000.00

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 25,177,754.05 26,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

25,177,754.05 26,000,000.00 26,000,000.00

รวม 52,201,121.06 55,546,500.00 55,992,500.00



QQ $

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำบิงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

2. รายจ่าย

รายจ่าย
รายจ่ายจริง 

บ ิ2564

ประมาณการ 

บ ิ2565

ประมาณการ 

บ ิ2566

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,411,153.00 7,633,400.00 8,565,200.00

งบบุคลากร 16,890,594.60 21,971,076.00 22,420,054.00

งบดำเนินงาน 13,404,170.28 15,122,064.00 14,322,038.00

งบลงทุน 511,545.00 5,855,560.00 5,951,808.00

งบเงินอุดหนุน 4,736,400.00 4,944,400.00 4,713,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 42,953,862.88 55,546,500.00 55,992,500.00
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ส่วนที ่2

เทศบัญญัต ิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
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บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ด้าน รวม

ด้านบริหารบัวไป

แผนงานบริหารงานบัวไป 15,776,926

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,912,488

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,046,280

แผนงานสาธารณสุข 3,668,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 150,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,588,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 892,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 745,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,416,846

แผนงานการพาณิชย์ 230,000

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,565,200

งบประมา๓รายจ่ายบังสิน 55,992,500



หน้า ะ 1/9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

งบ งาน งบกลาง รวม

งบกลาง 8,565,200 8,565,200

งบกลาง 8,565,200 8,565,200
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หน้า : 2/9

แผนงานบริหารงานท้วไป

งาน งบ งานบริหารท์วไป
งานวางแผนสถิติและ 

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ 

การตรวจสอบภายใน
รวม

งบบุคลากร 8,663,388 218,400 3,151,430 376,020 12,409,238

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,815,068 218,400 3,151,430 376,020 9,560,918

งบดำเนินงาน 1,887,488 287,000 814,400 138,800 3,127,688

ค่าตอบแทน 389,400 57,000 308,400 75,800 830,600

ค่าใช้สอย 1,022,000 195,000 380,000 48,000 1,645,000

ค่าวัสดุ 276,088 35,000 96,000 15,000 422,088

ค่าสาธารณูปโภค 200,000 0 30,000 0 230,000

งบลงทุน 174,000 0 16,000 0 190,000

ค่าครุภัณฑ์ 174,000 0 16,000 0 190,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

เงินอุดหนุน 30,000 0 0 0 30,000

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000

รวม 10,774,876 505,400 3,981,830 514,820 15,776,926



หน้า : 3/9

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบริหารท์วไปเกี่ยว 

กับการรักษาความสงบ 

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย
งานจราจร รวม

งบบุคลากร 411,600 882,888 0 1,294,488

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 411,600 882,888 0 1,294,488

งบดำเนินงาน 240,000 328,000 20,000 588,000

ค่าตอบแทน 10,000 15,000 0 25,000

ค่าใช้สอย 185,000 170,000 10,000 365,000

ค่าวัสดุ 20,000 143,000 10,000 173,000

ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

เงินอุดหนุน 30,000 0 0 30,000

รวม 681,600 1,210,888 20,000 1,912,488



หน้า : 4/9 re

แผนงานการศึกษา

งาน งบ
งานบริหารท์วไปเกี่ยว 

กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศึกษา
รวม

งบบุคลากร 702,000 2,267,845 2,969,845

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 702,000 2,267,845 2,969,845

งบดำเนินงาน 289,000 2,665,535 2,954,535

ค่าตอบแทน 123,000 30,000 153,000

ค่าใช้สอย 140,000 448,405 588,405

ค่าวัสดุ 26,000 2,127,130 2,153,130

ค่าสาธารณูปโภค 0 60,000 60,000

งบลงทุน 0 18,500 18,500

ค่าครุภัณฑ์ 0 18,500 18,500

งบเงินอุดหนุน 0 4,103,400 4,103,400

เงินอุดทนุน 0 4,103,400 4,103,400

รวม 991,000 9,055,280 10,046,280



แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ
งานบริหารท้วไปเกี่ยว 

กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข 

และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ 

สาธารณสุข

งบบุคลากร 1,404,900 0 439,980

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,404,900 0 439,980

งบดำเนินงาน 270,000 155,000 349,000

ค่าตอบแทน 25,000 0 69,000

ค่าใช้สอย 170,000 155,000 160,000

ค่าวัสดุ 75,000 0 70,000

ค่าสาธารณูปโภค 0 0 50,000

งบลงทุน 890,000 0 0

ค่าครุภัณฑ์ 890,000 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 160,000 0

เงินอุดหนุน 0 160,000 0

รวม 2,564,900 315,000 788,980



หน้า : 5/9

รวม

1,844,880 

1,844,880

774,000

94,000

485,000

145,000

50,000

890,000

890,000

160,000

160,000 

3,668,880
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หน้า : 6/9

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน 
งบ

งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์
รวม

งบดำเนินงาน 150,000 150,000

ค่าใช้สอย 150,000 150,000

รวม 150,000 150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ งานสวนสาธารณะ
งานกำจัดขยะมูลฝอย 

และสิงปฏิกูล
งานบำบัด'นาเสีย รวม

งบบุคลากร 240,000 1,329,905 0 1,569,905

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 240,000 1,329,905 0 1,569,905

งบดำเนินงาน 332,815 2,622,000 10,000 2,964,815

ค่าตอบแทน 5,000 0 0 5,000

ค่าใช้สอย 270,000 2,150,000 10,000 2,430,000

ค่าวัสดุ 41,815 367,000 0 408,815

ค่าสาธารณูปโภค 16,000 105,000 0 121,000

งบลงทุน 0 53,500 0 53,500

ค่าครุภัณฑ์ 0 53,500 0 53,500

รวม 572,815 4,005,405 10,000 4,588,220



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ งานส่งเสริมและสนับ 

สนุนความเข้มแข็ง 

ชุมชน

รวม

งบบุคลากร 402,660 402,660

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 402,660 402,660

งบดำเนินงาน 490,000 490,000

ค่าตอบแทน 63,000 63,000

ค่าใช้สอย 405,000 405,000

ค่าวัสดุ 22,000 22,000

รวม 892,660 892,660



หน้า : 7/9
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หน้า : 8/9

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ
งานบริหารท้วไปเกี่ยว 

กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ 

นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม 

ท้องล่ิน

----------------- .-----

รวม

งบดำเนินงาน 130,000 30,000 195,000 355,000

ค่าใช้สอย 130,000 20,000 190,000 340,000

ค่าวัสดุ 0 10,000 5,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 0 80,000 310,000 390,000

เงินอุดหนุน 0 80,000 310,000 390,000

รวม 130,000 110,000 505,000 745,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ
งานบริหารที่'วไปเก่ียว 

กับอุตสาหกรรมและ 

การโยธา

งบบุคลากร 1,211,460

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,211,460

งบดำเนินงาน 448,000

ค่าตอบแทน 50,000

ค่าใช้สอย 358,000

ค่าวัสดุ 40,000

งบลงทุน 0

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง 0

รวม 1,659,460

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ งานตลาดสด

งบดำเนินงาน 230,000

ค่าใช้สอย 90,000

ค่าสาธารณูปโภค 140,000

รวม 230,000



หน้า : 9/9

งานก่อสร้าง รวม

717,578 1,929,038

717,578 1,929,038

2,240,000 2,688,000

15,000 65,000

2,060,000 2,418,000

165,000 205,000

4,799,808 4,799,808

4,799,808 4,799,808

7,757,386 9,416,846

รวม

230,000

90,000

140,000 

230,000
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เทศบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงขประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชปัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมลึงฉปับที่ 14 J พ.ศ.2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นขอบของสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ และ 

โดยเห็นขอบของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ข้อ 1. เทศปัญญัติ นี้เรียกว่า เทศปัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2. เทศปัญญัติ นี้ให้ไข้บังคับตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,992,500 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายไต้จัดเก็บเอง หมวดภาบีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 

55,992,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไต้ ดังน้ี-

แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั้วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15,776,926

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,912,488
ด้านบรการชุมชนและส์งคม

แผนงานการศึกษา 10,046,280

แผนงานสารารณสุข 3,668,880

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 150,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,588,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 892,660

แผนงานการศาสนาจัฒนรรรมและนันทนาการ 745,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยรา 9,416,846

แผนงานการพาณิชย์ 230,000

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 8,565,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน 55,992,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายไต้เป็นจำนวนรามท้ังสิ้น 0 บาท ดังน้ี

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 01

ข้อ 6.ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิรีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องกิน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องกิน

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทคปัญญัติน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี นี2้ เดือน กันยายน พ.ค.2565 1

(นางน่ระทุมพร อภิทรัพย์จิระๆล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

ตำแหน่ง นายอำเภอหนองเรือ ปฏิบตราชการแทน 
ผู้ว่ารวชการจังหวดขอนแ^ม^
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ประมาณการรายรับ
********************************************

รายละเอียด 
การตั้งงบประมาณ 

ในแต่ละรายการ
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 475.20 474.80 0.00 0.00 % 0.00

ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง 86,223.91 92,565.28 2,800,000.00 0.00 % 2,800,000.00

ภาษีป้าย 560,750.00 835,495.00 850,000.00 0.00 % 850,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 647,449.11 928,535.08 3,650,000.00 3,650,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 272,880.00 283,050.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที ่

จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
950.00 600.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ 

การโฆษณา
42,820.00 34,710.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 420.00 640.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,716.00 6,013.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

ค่าธรรมเน์ยมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 1,450.00 1,540.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

ค่าธรรมเนืยมใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 0.00 000 5,000.00 -80.00 % 1,000.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 000 0.00 100.00 % 500.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 4,300.00 4,500.00 0.00 % 4,500.00
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รายรับจริง

ป ี2563 ป ี2564

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 49,300.00 24,250.00

! ค่าปรับการผิดสัญญา 111,185.00 895,099.00

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ
30,000.00 22,500.00

ค่าใบอนุญาตจัดด้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม 

อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
7,050.00 1,850.00

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 15,000.00 0.00

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,030.00 1,610.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 4,405.00 665.00

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 3,500.00 1,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 553,206.00 1,283,727.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการ 670,600.00 978,025.00

ดอกเบี้ย 907,701.00 370,889.02

เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ 0.00 0.00

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,578,301.00 1,348,914.02

หมวดรายไต้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00

หมวดรายไต้เบ็ดเตล็ด

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 99,000.00 89,000.00

ค่าขายเอกสารการจัดช้ือจัดจ้าง 15,800.00 10,000.00



หนา : 2/4

ประมาณการ

ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

30,000.00 66.67 % 50,000.00

250,000.00 0.00 % 250,000.00

5,000.00 100.00 % 10,000.00

30,000.00 -33.33 % 20,000.00

5,000.00 0.00 % 5,000.00

5,000.00 -100.00 % 0.00

1,500.00 100.00 % 3,000.00

2,000.00 0.00 % 2,000.00

2,000.00 0.00 % 2,000.00

635,500.00 643,000.00

500,000.00 -50.00 % 250,000.00

250,000.00 160.00 % 650,000.00

0.00 100.00 % 500.00

3,000.00 -66.67 % 1,000.00

753,000.00 901,500.00

5,000.00 -60.00 % 2,000.00

5,000.00 2,000.00

75,000.00 6.67 % 80,000.00

10,000.00 -50.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง 722.00 45800 1,000.00 0.00% 1,000.00

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 118.00 656.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,282.00 81,147.45 30,000.00 233.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,922.00 181,261.45 116,500.00 187,000.00

หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 18,159.57 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 18,159.57 31,000.00 31,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีรถยนต์ 544,151.54 555,029.70 400,000.00 50.00 % 600,000.00

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนๆ 14,778,001.47 14,746,336.23 16,000,000.00 0.00 % 16,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,099,175.58 2,324,482.78 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 102,258.67 110,527.82 100,000.00 20.00 % 120,000.00

ภาษีสรรพสามิต 3,349,386.29 3,497,633.32 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

ค่าภาคหลวงแร่ 34,552.73 35,361.77 35,000.00 0.00 % 35,000.00

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 115,515.82 94,955.07 120,000.00 0.00 % 120,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 

กฎหมายที่ดิน
1,190,644.00 1,893,244.00 1,700,000.00 0.00 % 1,700,000.00

ภาษีชัดสรรอื่น ๆ 0.00 5,199.20 500.00 500.00 % 3,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 22,213,686.10 23,262,769.89 24,355,500.00 24,578,000*00
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รายรับจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 
. ..เ...ะ.ป:    ■ ป.......... ■ ป  

ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนท์วไป 22,111,520.00 25,177,754.05 26,000,000.00 0.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,111,520.00 25,177,754.05 26,000,00000 26,000,000.00

รวมทุกหมวด 47,226,084.21 52,201,121.06 55,546,500.00 55,992,500.00



024

วันที่พิมพ์: 22/8/2565 13:10:34

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2566

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 55,992,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 3,650,000 บาท

ภาบีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ประมาณการดามพระราชปัญญัติภาบีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยใช ้

ฐานตั้งงบประมาณในปีที่ผ่านมาของภาบีโรงเรือนและที่ดิน ภาบีบำรุง 

ท้องที่ เนื่องจากเป็นภาบีใหม่

จำนวน 2,800,000 บา ท

ภาบีป้าย

- ประมาณการเท่ากับประมาณการปีปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริงใน 

งบประมาณ 2564 เนื่องจากในพื้นที่มีการประกอบกิจการใหม ่ๆ เกิดขึ้น

จำนวน 850,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 643,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

- ประมาณการไร้'ตากจำประมาณการปีปัจจุบัน และสูงกจำรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ค.2564 เนื่องจากในพ้ืนที่ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 

และการจำแนกรูปแบบรายการใหม่ๆ อาจจะสามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได ้

ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

จำนวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

- ประมาณการไร้เท่ากับประมาณการปีปัจจุบัน และตากว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ค.2564

จำนวน 250,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ 

สะสมอาหาร

- ประมาณการไว้ตากว่าประมาณการปีปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ค.2564

จำนวน 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมปัด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 30,000 บาท
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราบฏร

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีป็จจุบัน และสูงกว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 1,000 บาท

คารรรมเปิยมเทียวกับการควบคุมอาคาร

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปีจจุบัน และใกล'เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ •ห.ศ.2564

จำนวน 10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,500 บาท

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีบีจจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีป็จจุบัน และสูงกว่ารับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและลมดิน

- ประมาณการใหม่เน่ืองจากมีรายใดในประมาณการปีบีจจุบัน มีรายรับกับ 

การควบคุมการการขุดดินและถมดินเนื่องจากมีการขุดดินถมที่เพื่อก่อสร้าง 

อาคารหรือพัฒนาพื้นที่มากชื้นในช่วงปีที่ผ่านมา

จำนวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุบัน และสูงกว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 4,500 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฏหมายจราจรทางบก

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีป็จจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 50,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีบีจจุบัน และตํ่ากว่าจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 250,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

- ประมาณการไว้ต่ํากว่าประมาณการปีปีจจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565

จำนวน 10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ประมาณการไวตากว่าประมาณการปีปีจจุบัน และใกล้เคียงรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 20,000 บาท



ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถาพีจำหน่ายอาหารหรือสถานที'สะสมอาหารในครัว 

หรือพื้นท่ีใด ชึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จำนวน 5,000 นาท

- ประมาณการไว้เท่ากันประมาณการปีปีจจุปัน แสะตากว่ารันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2565

ค่าในอนุญาตเท่ียวกันการควนคุมอาคาร

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีป็จจุปัน และใกล้เคียงรันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2565

จำนวน 3,000 นาท

ค่าในอนุญาตเที่ยวกันการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

- ประมาณการไว้เท่ากันประมาณการปีปีจจุปัน และสูงกว่ารันจริง

จำนวน 2,000 นาท

ปีงนประมาณ พ.ศ.2564

ค่าในอนุญาตอื่น ๆ

- ประมาณการไว้เท่ากันประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 2,000 นาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 901,500 บาท

ค่าเช่าหรือนริการ จำนวน 250,000 นาท

- ประมาณการไว้ตากว่าประมาณการปีปัจจุปัน และตากว่ารันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2564 เพราะหมดสัญญาข้อตกลงเช่าพืนทีนริหาร

จัดการขยะกัน อนต.หนองเรือ

ดอกเนี้ย จำนวน 650,000 นาท

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุปัน และสูงกว่ารันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2564 ใกล้เคียงจากรันจริงในปีปีจจุปัน

เงินปีนผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ

- ประมาณการใหม่เน่ืองจากมีรายได้ในประมาณการปีปีจจุปัน เพราะม ี

รายรันจากรายการนี้และประมาณไว่ใกล้เคียงรันจริงปีงนประมาณ พ.ศ.

จำนวน 500 นาท

2565

รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ

- ประมาณการไว้ตากว่าประมาณการปีปัจจุปัน และสูงกว่ารันจริง 

ปีงนประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 1,000 นาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 2,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ จำนวน 2,000 นาท
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- ประมาณฦารไว้ตากว่าประมาณการปีปัจจุบัน รองรับรายได้จาก

สารารณูปโภคอ่ืนๆ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 187,000

เงินที่มีผู'อุทิศให ้ จำนวน 80,000

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุบัน และตากว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

บาท

ค่าขายเอกสารการจัดช้ือจัดจ้าง จำนวน 5,000

- ประมาณการไว้ตากว่าประมาณการปีปัจจุบัน และตากว่ารับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

ค่าขายแบบพิมพ์และค่าร้อง จำนวน 1,000

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปัจจุบัน และสูงกว่ารับจริง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บาท

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุบัน และสูงกว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายได้เป็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุบัน และสูงกว่ารับจริง

ปีงบประมาณ พ.ค.2564

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,578,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 31,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปัจจุบัน และสูงกว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 30,000 บาท

รายได้จากทุนอื่น ๆ

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปัจจุบัน และตากว่ารับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 1,000 บาท

ภาบีรถยนต ์ จำนวน 600,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปัจจุบัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนๆ

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 16,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ๆ

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 2,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 120,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 4,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 35,000 บาท

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และใกล้เคียงรายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 120,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

- ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการปีปีจจุปัน และตากว่ารายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากปิการชื้อขายที่ดินและการจัดสรรที่ดิน 

ขายเพิ่มข้ึน

จำนวน 1,700,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ

- ประมาณการไว้.สูงกว่าประมาณการปีปีจจุปัน และตากว่ารายรับจริง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำนวน 3,000 บาท
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รายใด้ห่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน รวม 26,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,000,000 นาท

- ประมาณการเท่ากันประมาณการปีนีจจุนัน และใกล้เคียงรันจริง 

ปีงนประมาณ 2564 เทือรองรันเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที ่18 

กรกฎาคม 2565 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที่มท 

0809.4/ว 2140 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 2565 หนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องกิน ด่วนท่ีสุด ที่มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 

2565 และรองรันเงินอุดหนุนทั่วไปรายการใหม่ ๆ ที่เพิ่มเติมมา เช่น เงิน 

อุดหนุนสงเคราะห์ผู้ประกอนวิชาชีพครูท่ีสังกัด ศพด. สถานศึกษาของ 

อปท. เงินอุดหนุนทั่วไปอื่นๆ ๆลๆ รวมสืงเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเดิม 

เช่น เงินสงเคราะห์เทือการยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เทือการยังชีพ 

ผู้พิการ สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปวยเอดส์ ตามยอดลงทะเนียนไว้แล้ว

และท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ ๆลๆ
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ประมาณการรายจ่าย
********************************************

รายละเอียด 

การตั้งงบประมาณ 

ในแต่ละรายการ



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2566 

เทคบาลตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 177,254 128.346 226,000 -2.65 % 220,000

เงินสมทบกองๆนเงินทดแทน 5,800 10,469 10,000 0 % 10.000

เบี้ยยังชีทผู้สูงอายุ 4.900.000 5.125.000 5,140,600 13.4 % 5.829,600

เบี้ยกังชีพความพิการ 876,800 952,400 945,600 34.01 % 1,267,200

เบี้ยกังชีพผู้บํวยเอดส์ 42,000 42.000 47,000 2.13 % 48,000

เงินสำรองจ่าย 86,515 101,285 100,000 0 % 100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่านท้องกิน (ก.บ.ท.) 0 0 884,200 1.49 % 897,400

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 49,990 49,300 20,000 50 % 30.000

น^ °^^01บี’้!-, / — — n.r’.r เ^^1^^ค่าบำรุงสนนบาตเทศบาลแหงบํระเทศเทย 0 0 42,000 9.52 % 46,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุชภาพระดับท้องกิน 101,000 98,000 98,000 -2.04 % 96,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องกิน (กบท.) 633.840 890,625 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

เงินช่วยค่าครองพีผู้รับบำนาญ (พบ.) 13,728 13,728 0 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 2,000 0 % 2.000

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ 0 0 1,000 100 % 2,000

เงินช่วยค่าทำศพพักงานจ้าง 0 0 47,180 -95.76 % 2,000

รวมงบกลาง 6,886,927 7,411,153 7,578,580 8,565,200

รวมงบกลาง 6,886,927 7,411,153 7,578,580 8,565,200

รวมงบกลาง 6,886,927 7,411,153 7,578,580 8,565,200

รวมแผนงานงบกลาง 6,886,927 7,411,153 7,578,580 8,565,200

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกศรองส่วนท้องกิน 694,080 502,234.72 725,760 0 % 725,760

ค่าตอบแหนประจำตำแหปงนายก/รองนายก 171,000 120.580.68 180,000 0 % 180,000

ค่าตอบแทนท้เmนายก/รองนายก 171,000 120,580.68 180,000 0 % 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปริก,บานายกเทศมนตรี นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบล
0 80,268.4 207,360 0 % 207,360

ค่าตอบแทนประรานสภา/รองประรานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,555,200 1,301,574.28 1,555,200 0 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,591,280 2,125,238.76 2,848,320 2,848,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนจ้าราขการ หริอพักงานส่วนท้องกิน 3,894,300 5,453,869.11 3,984,360 5.03 % 4,184,580

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของจ้าราขการ หริอพักงานส่วนท้องกิน 84,000 84,000 98,000 -14.29 % 84,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

เงินประจำตำแหน่ง 190,500 246,000 204,000 0 % 204,000

น่าจ้างลูกจ้างประจำ 227,340 234,780 259,680 6.65 % 276,960

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 907,880 1,364,830 1,071,394 -2.79 % 1,041,528

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,060 61,010 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5,335,080 7,444,489.11 5,641,434 5,815,068

รวมงบบุคลากร 7,926,360 9,569,727.87 8,489,754 8,663,388

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

น่าตอVแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 102,900 210,101 74,000 -32.43 % 50,000

น่าเบ้ียประชุม 9,308 9,308 10,000 0 % 10,000

น่าตอนแทนการปฎิปตงานนอกเวลาราชการ 0 840 5,000 0 % 5,000

คาเข่าป้าน 322,800 385,087 288,000 -1.25 % 284,400

เงินข่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการคึก■ยานุตร'ช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 48,000 -16.67 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 472,408 648,186 425,000 389,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาพื่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ึงบริการ 385,873.13 474,612.5 350,000 -28.57 % 250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 53,228 40,107 60,000 -36.67 % 38,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบตราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าของขว'ณ รางวัล หรือเงินรางวัล 0 อ า กกก ก 1 กกก

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 0 0 1,000 0 % 1,000

น่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 195,951 13,084 200,000 -60 % 80,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0 398,041.6 5,000 100 % 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อตอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 0 500 1,000 100 % 2,000

ค่าลงทะเปียนในการโ/กอบรม 0 0 210,000 -80.95 % 40.000

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 189,722 127,136 300,000 -33.33 % 200,000

โครงการจัดงานวันเฉลืมพระชนมพรรบาของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาริบตีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
71,761 40,943 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 30,000 0 % 30,000

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

โครงการปกป็องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสามัคคี 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการโ/กอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 0 0 240,000 -16.67 % 200,000

โครงการโ/กอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นท่ัวไปแก่ประชาชน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองเรือ
0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบำรุงรักบาและข่อมแขม 64,197.29 108,575.9 122,320 -34.6 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 960,732.42 1,203,000 1,620,320 1,022,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 91,175.5 161,238.54 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,135 13,535 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 29,125 19,900 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 18,811 2,576.32 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,852 270 พ,000 50 % 15,000
วัสดุเชื้อเทลิงและหล่อลื่น 47,820 53,155 80.000 0 % 80,000

วัสดุโพณาและเผยแพร่ 3,606 17,394 40,000 -50 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 194,125 49,630 50,000 0 % 50,000
วัสดุอ่ืน 0 0 1,000 8.8 % 1,088

รวมค่าวัสดุ 409,649.5 317,698.86 316,000 276,088



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟืา 266,980.22 258,681.52 230,000 -56.52 % 100,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 14,360.01 18,432.26 25,000 -20 % 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 19,511.57 18,984.17 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรบณีย์ 0 0 500 -100 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมบาคม 104,654 110,164.5 135,000 -62.96 % 50,000

ค่าเซ่าพื้นที่เว็บไพ และค่ารรรมเปียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 405,505.8 406,262.45 420,500 200,000

รวมงบดำเนินงาน 2,248,295.72 2,575,147.31 2,781,820 1,887,488

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำปักงาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 43,900 0 0 % 0

จัดชื้อเคร่ืองปรับอากาศ 0 0 136,500 -100 % 0

จัดหาเกาอี้ผู้'บริหาร 0 71,262 0 0 % 0

จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 0 32,200 0 0 % 0

จัดหาโต๊ะทำงานผู้บริหาร 0 23,112 0 0 % 0

จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 23,540 0 0 % 0

ผู้เก็บเอกสาร 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบปีพนักพิง 0 23,754 20,000 20 % 24,000

ครุภัณพัโฆบณาและเผยแพร่

เคร่ืองมัลติปีเดียโปรเจกเตอร์ 65,000 0 0 0 % 0

จัดอี้อกสัองกาบภาพระบบดิจิตอล 60,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานป้านงานครัว 035



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

จัดช้ือ เครื่องทำพรร้อน-เย็น 0 0 10,000 -100 % 0

จัดหาเคร่ืองทำนํ้าร้อน - เย็น 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร ์(PC) สำหรับงานสำนักงาน 17,000 16,900 0 0 % 0

เคร่ืองสแกนเนอร์ 36,000 0 0 0 % 0

จัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตนุ๊ก 0 0 32,000 -100 % 0

จัดชื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเชอร ์หรือชนิด LED ชาวดำ ชนิด Network 8,900 0 0 0 % 0

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) สำหรันงานสำนักงาน (ดำยปกครอง) 0 16,900 0 0 % 0

จัดหาเครื่องพิมพ์เลเชอร ์(งานนิติการ) 0 0 8,900 -100 % 0

จัดหาเคร่ืองพิมพ์เสเชอร ์(ดำยปกครอง) 0 14,900 0 0 % 0

ครุภัณฑํอื่น

จัดชื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,900 281,468 207,400 174,000

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ

โครงการปรันปรุงอาคารสำนักงานเทศนาลดำนลหนองเรือ 0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 25,000 0 0

รวมงบลงทุน 186,900 306,468 207,400 174,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนกิงกาชาดอำเภอหนองเรือ 0 30,000 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000 30,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสนุนการประเมินการจัดบริการลารารณะ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารท๋ัวไป 10,361,555.72 12,481,343.18 11,528,974 10,774,876

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 0 0 205,380 6.34 % 218,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 205,380 218,400

รวมงบบุคลากร 0 0 205,380 218,400

งบดำเนินงาน

คำตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรนักครองส่วนท้องพ่ืน 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -50 % 1,000

ค่าเช่าท้าน 0 0 33,000 9.09 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึก,ยา,บตร

เงินช่วยเหลือการคึกบาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,000 57,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ 0 0 50,000 140 % 120,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

รายจ่ายเที่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเที่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีใม่เข้าสักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -75 % 10,000

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

โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องกิน 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบำรุงรักบาและซ่อมแชม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 155,000 195,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคำวัสดุ 0 0 35,000 35,000

รวมงบดำเนินงาน 0 0 240,000 287,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โป้ตบุ้กส์ 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 21,900 0

รวมงบลงทุน 0 0 21,900 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 467,280 505,400



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 1,536,840 0 1,831,700 41.33 % 2,588,760

เงินประจำตำแหน่ง 42.000 0 78,000 0 % 78,000

ค่าตอนแทนพนักงานข้าง 407,280 0 435,852 3.78 % 452,330

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 0 36,000 -10.17 % 32,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,022,120 0 2,381,552 3,151,430

รวมงบบุคลากร 2,022,120 0 2,381,552 3,151,430

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอนแทนผู้ปฏิน้ติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนห้องกิน 0 85.800 100.000 -20 % 80,000

ค่าตอนแทนการปฏิน้ติงานนอกเวลาราชการ 19,780 19.920 25,000 -20 % 20,000

ค่าเข่าบ้าน 123,600 131,000 174,000 -8.97 % 158.400

เงินข่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการคึกนานุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 43,500 14.94 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 146,580 268,120 342,500 308,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไห้มาชี่งนริการ

รายจ่ายเพื่อให้ไห้มาชึ่งนริการ 96,000 113,556 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรันรองแกะพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกันการปฏินัติราชการท่ีไม่เข้าสัพณะรายจ่ายงนรายจ่าย

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 76,568 15,728 72,000 -86.11 % 10,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

ค่าลงทะเปียนในการปีกอบรม 0 0 60,500 -33.88 % 40,000

โครงการจัดทำแผนท่ีภาปีและทะเปียนทรัพย์ปีน 0 0 160,000 0 % 160,000

โครงการจัดทำแผนท่ีภาปีและทะเปียนทรัพย์ปีน 399,983 194,206 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาแสะช่อมแชม 15,780 12,130 30,000 -66.67 % 10,000

รวมคำใช้สอย 588,331 335,620 472,500 380,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 94,788.9 59,040 60,000 -50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,550 0 2,000 0 % 2.000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุเยือเพลิงและหล่อลื่น 1,015 640 2,000 0 % 2,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,500 2,500 10,000 100 % 20,000

วัสดุกอมพิวเตอรั 93,620 57,690 55,000 -27.27 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 194,473.9 119,870 131,000 96,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 45,208.4 22,401 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 45,208.4 22,401 30,000 30,000

รวมงบดำเนินงาน 974,593.3 746,011 976,000 814,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

กรุภัณฑ์สำนักงาน

จัดขื้อตู้เหล็กเล็นเอกสาร 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้น•วัก 0 27,600 6,900 -100 % 0

ครุภัณทํคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองคอมพิวเตอร ์(PC) สำหรับสำนักงาน 0 17,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

11 2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

เคร่ืองพิมพ์เสเชอร์หรือ LED ขาวดำ 0 2,600 0 0 % 0

จัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

จัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โป้ตป็ก 0 0 0 100 % 16,000

จัดชื้อเคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
0 0 7,500 -100 % 0

จัดช้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 

ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) (งาบพัสดุ)
0 0 15,000 -100 % 0

จัดช้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction เสเขอร์หรือ LED ขาวดำ 0 0 10,000 -100 % 0

จัดช้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ 36,000 0 0 0 % 0

จัดชื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค ์(Smart Card Reader) 2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,800 47,200 51,200 16,000

รวมงบลงทุน 55,800 47,200 51,200 16,000

รวมงานบริหารงานคลัง 3,052,513.3 793,211 3,408,752 3,981,830

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนขาราขการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 0 0 346,020 8.67 % 376,020

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 346,020 376,020

รวมงบบุคลากร 0 0 346,020 376,020

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราพารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทัองถ่ิน 0 0 8,000 25 % 10,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าตอบแทนการปฏิบ้ติงานนอกเวลาราพการ 0 0 2,000 -50 % 1,000

ค่าเช่าป้าน 0 0 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราพการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,500 -12.73 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 75,500 75,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใหัได้มาพึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาพึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเที่ยวกับการรับรองและพิรการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเที่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่'เข้าสัพณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

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

ค่าลงทะเปียนในการโเกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 45,000 48,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสๆโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมคำวัสดุ 0 0 15,000 15,000

รวมงบดำเนินงาน 0 0 135,500 138,800

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 481,520 514,820

รวมแผนงานบริหารงานทั๋วไป 13,414,069.02 13,274,554.18 15,886,526 15,776,926



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 0 318,234 3,600 10,833.33 % 393,600

เงินประจำตำแหน่ง 0 3,000 18,000 0 % 18,000

ส่าตอนแทนพนักงานจ้าง 0 552.070 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 55,770 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 929,074 21,600 411,600

รวมงบบุคลากร 0 929,074 21,600 411,600

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชงบริการ

รายจ่ายเพื่อไห้ได้มาช่ึงบริการ 64,000 101,206 110,000 0 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏินัติราชการที่ใม่เข้าลักษณะรายจ่ายงนรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,738 14,328 10,000 0 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการป็กอบรม 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติด 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 14,000 17,300 30.000 -33.33 % 20,000

ส่าบำรุงรักษาและซ่อมแขม 3,000 6,500 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 84,738 139,334 185,000 185,000

043



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าวัสดุ

วัสดุสำปักงาน 4,944 8,081 5.000 0 % 5,000
วัสๆimณาและเผยแพร่ 3,456 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400 5,400 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,800 13,481 30,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,019.42 12,091.96 12,000 1667 % 10,000
ค่า1งาค่ระค่า ค่าน้ําบาดาล 11,016.68 4,965.34 10,000 -50 % 5.000
ค่าบริการโทรพที่ 9,317.08 0 3,000 -100 % 0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาดม 0 8,884.21 10,000 0 % 10,000
ค่าเข่าพี้นหี่เว็บไขต์และค่ารรรมเปียมหิเกี่ยวข้อง 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 30,353.18 25,941.51 40,000 25,000

รวมงบดำเนินงาน 128,891.18 178,756.51 265,000 240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดชื้อรถจักรยานยนต์ 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 40,000 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและนกัไขป็ญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 30,000 30,000 30,000 0 % 30,000

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

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 198,891.18 1,137,830.51 316,600 681,600

044
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราขการ หรือพนัทงานส่วนท้องทิน 300,840 0 179,540 97.91 % 355,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 516,006 0 693,092 -36 % 443,568
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,522 0 76,000 10.53 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 869,368 0 948,632 882,888

รวมงบบุคลากร 869,368 0 948,632 882,888

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,240 19,320 10,000 -50 % 5,000

ค่าเข่าบ้าน 24,000 39,000 30,000 -100 % 0

เงินข่วยเหลือทารศีทบาบตร 3,400 4,800 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกบาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 33,640 63,120 55,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหัใด้มาชี่งบริการ 0 7,383 50,000 60 % 80,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

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

โครงการด้กอบรมและ/หรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยด้ายพลเรือน 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสารารณภัย 0 78,926.8 0 0 % 0

045
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โตรงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป็องกันและบรรเทาสารารณภัย 0 0 30.000 -33.33 % 20,000

ค่าบำรุงร้พาและซ่อมแซม 53,690 282,080 50,000 -40 % 30,000

รวมคำใช้สอย 53,690 368,389.8 190,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 9.860 13,770.5 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 16,538 13.800 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,005 35,660 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 10.000 0 % 10.000

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 0 69,400 20,000 0 % 20,000

วัสดุอ่ืน 1,700 0 3,000 0 % 3,000

รวมค่าวัสดุ 62,103 132,630.5 143,000 143,000

รวมงบดำเนินงาน 149,433 564,140.3 388,000 328,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,018,801 564,140.3 1,336,632 1,210,888

งานจราจร

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เห้าลักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย

โครงการรณรงค์วินัยการจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคำวัสดุ 0 0 10,000 10,000

รวมงบดำเนินงาน 0 0 20,000 20,000

0 0 20,000 20,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,217,692.18 1,701,970.81 1,673,232 1,912,488
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั๋วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 352,740 1,286,431.57 624,540 5.68 % 660,000

เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 80,500 0 0 % 0

ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง 0 361,200 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ชองพนักงานจ้าง 0 60,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 394,740 1,830,131.57 666,540 702,000

รวมงบบุคลากร 394,740 1,830,131.57 666,540 702,000

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอนแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,780 5,000 0 % 5,000

คาเช่าป้าน 60,000 60,000 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการคึกนาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 60,000 63,780 128,000 123,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งนริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาชึ่งนริการ 96,000 105,300 110,000 0 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการม่ฏินตราชการที่ไม่เข้าสักษณะรายจ่ายงนรายจ่าย 

อื่น ๆ
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพราชการ 1,000 0 20,000 -50 % 10,000

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแ^ม 9,940 5,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 106,940 110,800 160,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 8,786 9,324 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5.000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,750 9,550 10,000 0 % 10,000

รวมคำวัสดุ 25,536 18,874 26,000 26,000

รวมงบดำเนินงาน 192,476 193,454 314,000 289,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

วัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 5,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,500 11,800 0

รวมงบลงทุน 0 5,500 11,800 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสกษา 587,216 2,029,085.57 992,340 991,000

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนฟ้าราชการ หรือพักงานสวนฟ้องกิน 756,420 0 852,810 93.86 % 1,653,277

เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

เงินวิทยฐานะ x 38,500
0 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 352,560 0 373,860 3.4 % 386,568

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,207,480 0 1,454,670 2,267,845

รวมงบบุคลากร 1,207,480 0 1,454,670 2,267,845

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชเาาร 0 0 5,000 0 % 5.000

คาเช่าป้าน 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกบาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 5,000 400 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 13,850 8,550 15,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อไหได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือไหได้มาชี่งบริการ 6,000 0 10,000 0 % 10,000
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,000 -75 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 9,556 0 0 0 % 0

ค่าลงหะเบียนในการด้กอบรม 0 0 60,000 -83.33 % 10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกบา 0 0 473,565 -13.76 % 408,405

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกบา 405,188 470,250 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแขม 6,000 26,390 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 426,744 496,640 593,565 448,405



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าวัสดุ

วัสดุสำปักงาน 19,933 26,481 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานปัานงานครัว 12,685 28,172 2,235,254 -6.49 % 2,090,130

ค่าอาหารเสริม (■นม) 1,883,884.92 2,143,196.12 0 0 % 0

วัสดุท่อสร้าง 2,590 4,849.24 22,000 -77.27 % 5.000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 770 640 2,000 0 % 2,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 60,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 4,730 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,550 9,840 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,934,142.92 2,213,178.36 2,369,254 2,127,130

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 33,759.47 40,363.58 53,000 -43.4 % 30,000

ค่า■นาประ■ปา ค่าน้ําบาดาล 10,527.21 8,404.35 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,898.12 738.3 7,000 -100 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรดมนาคม 0 8,123.44 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 53,184.8 57,629.67 90,000 60,000

รวมงบดำเนินงาน 2,427,921.72 2,775,998.03 3,067,819 2,665,535

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำปักงาน

จัดชื้อพัดลมระบายอากาศ 0 0 0 100 % 9,000

ตู้เก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ครุภ1ณ1งานป้านงานครัว

จัดชื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 9,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 0 18,500

รวมงบลงทุน 0 11,000 0 18,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน 3,194,300 4,086,500 0 0 % 0

โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 0 0 4,334,400 -5.33 % 4,103,400

รวมเงินอุดหนุน 3,194,300 4,086,500 4,334,400 4,103,400

รวมงบเงินอุดหนุน 3,194,300 4,086,500 4,334,400 4,103,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,829,701.72 6,873,498.03 8,856,889 9,055,280

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเคี่ยวเนื่องกับการม่ฏิป้ติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

โครงการจัดหาหนังสือพิมพ ์และวารสารต่าง ๆ ประอำชุมชน 0 0 24,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,000 0

รวมงบดำเนินงาน 0 0 24,000 0

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 0 0 24,000 0

รวมแผนงานการศึกษา 7,416,917.72 8,902,583.6 9,873,229 10,046,280 051



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน,ข้องถิ่น 673,561 1,065,720 781,650 51.66 % 1,185,480

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนข้องกิน 0 12,000 7,000 -100 % 0

เงินประจำตำแหน่ง 41.887 74,741.94 50,000 20 % 60,000

ต่าตอบแทนพนักงานข้าง 167,760 176,160 184,968 -25.39 % 138,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ชองพนักงานข้าง 0 0 0 100 % 21,420

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 883,208 1,328,621.94 1,023,618 1,404,900

รวมงบบุคลากร 883,208 1,328,621.94 1,023,618 1,404,900

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 2,940 5,000 0 % 5,000

กาเช่าบ้าน 71,806 72,000 10,000 -100 % 0

เงินช่วยเหส่อการกึกบาบุตร

เงินช่วยเหลือการศีกบาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 71,806 74,940 36,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ไต้.'มาช่ีงบริการ 98,449 115,122.75 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าสักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราพการ 4,778 0 20,000 -50 % 10.000

ค่าลงทะเบียนในการดีเกอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าบำรุงรักบาและช่อมแชม 500 12,500 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 103,727 127,622.75 170,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 41,928 36,303 40,000 -50 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,080 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหส่อลื่น 2,910 11,270 24,000 -58.33 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 14,978 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,700 83,550 100,000 -70 % 30,000

รวมคำวัสดุ 87,618 146,101 179,000 75,000

รวมงบดำเนินงาน 263,151 348,663.75 385,000 270,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุกัณฑ์สำนักงาน

วัดชื้อเกัาอี้สำนักงาน 0 0 0 100 % 18,000

จัดชี้อโต๊ทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง 0 11,877 0 0 % 0

ครุกัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดชี้อรถบรรทุก (ดีเพล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณท่ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดชี้อเครื่องขยายเสียง(ตู้ลำโพง)เคล่ือนที่แบบลากจูง 0 0 0 100 % 10,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

ครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร ์(PC) สำหรันงานสำนักงาน 0 16,900 0 0 % 0

เครื่องสำรองไฟ ชนาด 800 VA 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 31,177 0 890,000

รวมงบลงทุน 0 31,177 0 890,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,146,359 1,708,462.69 1,408,618 2,564,900

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอนแทนผู้ปฏินัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเมื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

โครงการดูแลสุชภาพวิถีรรรมตามหลักยา 9 เม็ด 0 0 0 100 % 30,000

โครงการน้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 0 0 5,000 500 % 30,000

โครงการป้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง 30,804 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและคานคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 54,688 34,888 0 0 % 0

โครงการป้องกันและคานคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร5รรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม
38,538 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการอนุรัพ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 50.000 -40 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนารนาคารวัสดุรีไชเคิล 39,688 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนารนาคารวัสดุรีไชเคิล 0 0 5,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข'บา ตามพระ 

ปณิรานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้านัองนางเธอ เจ้าฟ้าจหา 

ภรณวลัยลักษณ ์อัครราขกมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราข 

นารี

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ 

ปณิรานของคาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเรอเจ้าพิาจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ์อัครราขกุมารี

23,938 25,038 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและข่อมแขม 0 6,700 10,000 -50 % 5.000

รวมค่าใช้สอย 187,656 66,626 170,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 4.929 4,636 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรีอการแพทย์ 80,000 147,400 0 0 % 0

รวมคำวัสดุ 84,929 152,036 0 0

รวมงบดำเนินงาน 272,585 218,662 190,000 155,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดชื้อเคร่ืองโทรศัพท์พื้นฐานประจำสำนักงาน 4,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานนัานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 38,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 82,990 0 0 0

รวมงบลงทุน 82,990 0 0 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการควบดุมโรคชาดสารไอโอดีน 48,000 0 0 0 % 0

โครงการควบดุมโรคชาดสารไอโอดีน 0 0 60,000 66.67 % 100,000

โครงการควบดุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิพฐาริราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินรร มหาวจิราลง 

กรณวรราชภักด ีสิรีกิจการีณีพีรยพัณน รัฐสีมาคุณากรปียชาต ิสยาม 

บรมราชกุมารี

0 80,000 0 0 % 0

โครงการคาบดุมโรคหนอนพยาริชองสมเด็จพระกนิบฐาริราชเจ้า กรม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรีนรร มหาวชิราสง 

กรณวรราชภักด ีสิริกิจการีณีพีรยพัณน รัฐสีมาดุณากรปียชาต ิสยาม 

บรมราชกุมารี

0 20,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภาวะโกชนาการแสะสุขภาพเด็ก 36,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิรานต้านภัยมะเร็งเต้านม 64,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิรานต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 0 100,000 -40 % 60,000

โครงการสืบสานพระราชปณิรานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 0 60,000 0 0 % 0

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 12,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 515,575 378,662 350,000 315,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราขดาร หรือพนัดงานส่วนท้องถิ่น 320,640 0 366,060 5.44 % 385.980

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราขดาร หรือพนัดงานส่วนท้องถิ่น 12,000 0 19,000 -36.84 % 12,000

เงินประจำตำแหน่ง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 332,640 0 427,060 439,980

รวมงบบุคลากร 332,640 0 427,060 439,980

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิป้ติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 0 0 10.000 0 % 10.000

ค่าตอบแหนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเข่านัาน 48,000 54,000 54,000 0 % 54,000

รวมค่าตอบแทน 48,000 54,000 69,000 69,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อใท้ไต้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใท้ไต้มาชึ่งบริการ 120,000 117,000 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเดี่ยวเน่ืองดันดารปฏินัติราขดารพิ่ไม่เข้าลัดบณะรายจ่ายงนรายจ่าย 

อื่น ๆ

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

ค่าลงทะเบียนในการป็กอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าบำรุงรัด1ษาและข่อมแขม 8,310 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 128,310 117,000 160,000 160,000



รายจำยจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 3,876 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพย์ 48,500 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุโพณาและเผยแพร่ 4,992 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคำวัสดุ 57,368 0 100,000 70,000

ค่าสาธารณูปโภค

ลาไฟฟ้า 30,289.55 29,162.76 2 7,000 -25.93 % 20,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 4,700.05 9,441.91 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,777.76 10,500.98 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,767.36 49,105.65 57,000 50,000

รวมงบดำเนินงาน 283,445.36 220,105.65 386,000 349,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพย์

เครื่องวัดความดันโลหิต 0 25,000 0 0 96 0

ครุภัณฑ์งานป้านงานครัว

จัดซื้อเคร่ืองทำน้ําร้อน - เย็น 0 9,500 0 0 % 0

จัดชื้อสัเย็น 14,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,700 34,500 0 0

รวมงบลงทุน 14,700 34,500 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 630,785.36 254,605.65 813,060 788,980

รวมแผนงานสาธารณสุข 2,292,719.36 2,341,730.34 2,571,678 3,668,880



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั๋วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องอื่น 0 359,400 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 359,400 0 0

รวมงบบุคลากร 0 359,400 0 0

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ส่าเช่าท้าน 0 48,000 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 48,000 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใใรการเดินทางไปราชการ 0 8,408 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 8,408 0 0

รวมงบดำเนินงาน 0 56,408 0 0

รวมงานบริหารหั๋วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 415,808 0 0

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 339,540 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 339,540 0 0 0

รวมงบบุคลากร 339,540 0 0 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 48,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,000 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ไต้.'มาชิงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหัใด้มาชิงบริการ 96,000 111,816 110,000 0 % 110,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายใบการเติบทางไปราชการ 26,946 0 0 0 % 0

โกรงการช่วยเหลือผู้ประสบสารารณภัย 0 0 20,000 0 % 20,000

โกรงการสงเกราะห์ประชาชบผู้ด้อยโอกาส 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 125,346 111,816 150,000 150,000

รวมงบดำเนินงาน 173,346 111,816 150,000 150,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 512,886 111,816 150,000 150,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 512,886 527,624 150,000 150,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 891,210 1,023,647.61 0 0 % 0

เงิบประจำตำแหน่ง 55,500 59,951.61 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ..0
238.560 0 0 % 0

ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง 0 1,442,560 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 108,920 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 946,710 2,873,639.22 0 0

รวมงบบุคลากร 946,710 2,873,639.22 0 0

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าป้าน 30,000 20,000 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,600 9,950 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,600 29,950 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไต้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ไต้มาซ่ึงบริการ 22,500 0 0 0 % 0

รายจ่ายเที่ยวเนื่องทับการปฏิบัติราขการพิ่ไม่เป้าลักษณะรายจ่ายงนรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใต้จ่ายในการเดิมทางไปราชการ 42,058 0 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 4,500 3,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 69,058 3,700 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 30,000 25,965 0 0 % 0

วัสqโฆษณาและเผยแพร่ 0 300 0 0 % 0

วัสดุกอมพวเตอร 19,910 77,440 0 0 % 0

รวมคำวัสดุ 49,910 103,705 0 0

รวมงบดำเนินงาน 161,568 137,355 0 0

19
0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดชื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ 0 41.700 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดช้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 17.000 0 0 0 % 0

จัดชื้อเคร่ืองพิมพ์แบบรดหมึก (Inkjet Printer) 6,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,300 41,700 0 0

รวมงบลงทุน 34,300 41,700 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,142,578 3,052,694.22 0 0

งานไฟฟ้าและประปา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าตอบแทนพนักงานจัาง 559,080 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจัาง 72,000 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 631,080 0 0 0

รวมงบบุคลากร 631,080 0 0 0

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใด้ได้มาชึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหัได้มาชื้ง•บริการ 1 76.642.43 210.600 0 0 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

รายจ่ายเที่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,738 0 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชม 42,850 98,009.18 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 223,230.43 308,609.18 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 875 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,270 37,360 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 148,941 320,237.6 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะแสะขนส่ง 5,800 1,450 0 0 % 0

วัสดุเช้ือเพลิงและหส่อล่ืน 30,380 43,630 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 212,266 402,677.6 0 0

รวมงบดำเนินงาน 435,496.43 711,286.78 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณพ็ไฟฟ้าและวิทยุ

วัดชื้อเคร่ืองเสือเมไฟฟ้า (Welding Machine) 10,000 0 0 0 % 0

ครุกัณฑ์งานบ้านงานครัว

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 19,000 0 0 96 0

ครุภัณฟ้รงงาน

เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 0 15,000 0 0 % 0

เครืองมือหดสอบความข้นเหลวของคอนกรีดสด (SLUMP TEST) 7,500 /า ท

ครุกัณฑ์สำรวจ

จัดช้ือเครื่องหาพิกัดตัวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 14,900 0 0 0 % 0 063



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

จัดชื้อเทปาดระยะ 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 34,900 34,000 0 0

รวมงบลงทุน 34,900 34,000 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชทาร

ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงตํ่าและโคมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 2 69,308.18 0 0 0 % 0

ขยายระบบจำหน่าย■นาประปา 0 429,900 0 0 % 0

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านหนองเรือ(ถนน 

พระแท่น) หมู่ที ่10
90,260.92 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง 0 0 137,660 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง 0 0 207,722 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 159,569.1 429,900 345,382 0

รวมงบเงินอุดหนุน 159,569.1 429,900 345,382.09 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,261,045.53 1,175,186.78 345,382.09 0

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ดาตอนแทนพนัทงานจ้าง 0 0 250,852 -13.89 % 216,000

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพัทงานจ้าง 0 0 48,000 -50 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 298,852 240,000

รวมงบบุคลากร 0 0 298,852 240,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งบดำเนินงาน

คำตอบแทน

ค่าตอนแทนผู้ปฏิ■บต๊ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 5,000

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพิ่อใหได้มาชื่งนริการ

รายจ่ายเพ่ิอให้ได้มาชึ๋งนริการ 192,000 211,332 220,000 0 % 220,000
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตราช.การทีไม่'เขาลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

โครงการปลูกด้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเชียวของชุมชน 0 0 40,000 0 % 40,000
โครงการปลูกด้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเชียวชองชุมชน 32,684 32,709 0 0 % 0

ค่าบำรุงรักษาและข่อมแชม 0 3,400 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 224,684 247,441 260,000 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานป้านงานครัว 2,880 3,255 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 11,090 50,550 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 1,750 3,000 -100 % 0

วัสดุสนาม 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุอ่ืน 0 0 745 143.62 % 1,815

รวมค่าวัสดุ 28,970 55,555 68,745 41,815

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 10,000 0 % 10,000
ค่าน้ําประปา ค่าน้ํานาดาล 6,021.24 7,104.06 6,000 0 % 6,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,021 24 7,104.06 16,000 16,000

รวมงบดำเนินงาน 259,675.24 310,100.06 364,745 332,815

รวมงานสวนสาธารณะ 259,67524 310,100.06 663,597 572,815 065



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 227,340 0 259,680 9.89 % 285,360

ค่าตอบแพพักงานจ้าง 854,170 0 913,536 3.83 % 948,545

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพักงานจ้าง 49,070 0 52,920 81.41 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,130,580 0 1,226,136 1,329,905

รวมงบบุคลากร 1,130,580 0 1,226,136 1,329,905

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือใทัได้มาซึ่งบริการ 1,937,910.86 2.146.436.79 2,170,000 -7.83 % 2,000,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการม่ฏิบ้ตราชการพิ่ไม่เข้าสักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

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

ค่าลงทะเบียนในการ^กอบรม 0 0 10,000 -50 % 5,000

โครงการปรับปรุงและพัฒนาพื่ทิ้งขยะ 82,960 0 0 0 % 0

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

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

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 31,488 0 0 0 % 0

ค่าบ้ารุงรักบาและช่อมแชม 357,460 480,280 270,000 -70.37 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 2,409,818.86 2,626,716.79 2,540,000 2,150,000

ค่าวัสดุ

วัส^ไฟฟ้าและวิทยุ 15,700 5,992 5,000 0 % 5.000

วัสดุงานบ้านงานครัว 123,395 126,320 60,000 -16.67 % 50,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

วัสดุก่อสร้าง 3,881
2^84.54

5,000 5,000

วสดุยานพาหนะและขนส่ง 58.800 10,880 150,000 -33.33 % 100,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 234,400 279,310 348,000 -42.53 % 200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 5,000 0 % 5.000
วัสด ุอึ่น 0 0 2.000 0 % 2,000

รวมคำวัสดุ 436,176 424,986.54 575,000 367,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่า ไฟฟ้า 132,194.49 81,589.47 120,000 -16.67 % 100,000
ค่าพประปา ค่านํ้าบาดาอ 0 0 5,000 0 % 5.000

รวมค่าสาธารณูปโภค 132,194.49 81,589.47 125,000 105,000

รวมงบดำเนินงาน 2,978,189.35 3,133,292.8 3,240,000 2,622,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกนดร
จัดชิ่อปืม•นามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่) 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์งานป้านงานครัว
จัดช้ือเครื่องตัดหญ้าแบนข้อแข็ง 0 0 0 100 % 28,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 53,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 53,500

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 4,108,769.35 3,133,292.8 4,466,136 4,005,405
งานบำบั้ดนํ้าเสีย

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายว่ายเพื่อให้ได้มาชิ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคำใช้สอย 0 0 10,000 10,000

0 0 10,000 10,000

รวมงานบำบัดน็าเสีย 0 0 10,000 10,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 6,772,068.12 7,671,273.86 5,485,115.09 4,588,220



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนกงานส่วนท้องกิน 0 0 379,320 6.15 % 402,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 379,320 402,660

รวมงบบุคลากร 0 0 379,320 402,660

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเช่าบ้าน 0 0 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 63,000 63,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

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

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงนรายจ่าย 

อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการพื่กอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการครอบครัวอบอุ่น 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมจัดทำแผนชุมชน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการโ!กอบรม สัมมนาท้คนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
0 0 467,000 -100 % 0



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

โครงการโเกอบรมและทัศนศึพาดูงานคณะกรรมการชุมขน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดต่างๆ
0 330,742 0 0 % 0

โครงการทักอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 249,732 0 0 0 % 0

โครงการทักอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 0 0 312,000 -35.9 % 200.000

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

โครงการพัฒนาสตรี 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนการ'จัดสาสดิกๆรพุน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเพ่ือสร้างปราชญ์และผู้นำเศรษฐกิจพอเทียงในพุน 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 0 0 40,000 -25 % 50,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแขม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 249,732 330,742 954,000 405,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 0 0 5,000 0 % 5.000

วัสดุยานพาหนะและขนล่ง 0 0 5,000 0 % 5.000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 25,000 22,000

รวมงบดำเนินงาน 249,732 330,742 1,042,000 490,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง (%) ป ี2566

เครื่องคอมพิวเตอร์โป้ตนุ๊ก 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 16,000 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 265,732 330,742 1,421,320 892,660

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 265,732 330,742 1,421,320 892,660

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเท่ีอให้ได้มาซ่ึงนริการ

รายจ่ายเท่ีอใหัใด้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเที่ยวเนื่องพัการปฏิป้ตราชการที่ไม่เข้าสัก,ยณะรายจ่ายง'ยรายจ่าย 

อื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 97,865 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 97,865 0 10,000 130,000

รวมงบดำเนินงาน 97,865 0 10,000 130,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 97,865 0 10,000 130,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกยวเป้องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักนณะรายจ่ายงนรายจ่าย
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

โครงการจัดการแข่งจันกีฬาต้านยาเสพติด 0 .0
30,CW -33.33 % 20,000

โครงการจัดการแข่งจันกีฬาต้านยาเสพติด 46,575 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 46,575 0 30,000 20,000

คำวัสดุ

วัสดุสีฬา 0 0 10,000 0 % 10.000

รวมคำวัสดุ 0 0 10,000 10,000

รวมงบดำเนินงาน 46,575 0 40,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินรุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการจัดการแข่งจันกีฬาเยาวชนและประชาชน 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 46,575 0 120,000 110,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย

โครงการจัดงานประจำปี "กีดตอยอีสาน งานชองดีหนองเรือ" 80,000 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ 5,490 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญ 0 3,100 0 0 % 0

โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 192,100 0 83,000 -39.76 % 50,000

bri J'S fl 1 JbWbbl J<bJ u JasbyibU JUบแ u b KJ บ 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญทุ/ 0 0 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 277,590 3,100 153,000 190,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 3,000 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 3,000 10,000 5,000

รวมงบดำเนินงาน 277,590 6,100 163,000 195,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชา'ทน

โกรงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 160,000 0 0 0 % 0

โกรงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีนุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ) 0 0 100,000 0 % 100.000

โกรงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 160,000

โกรงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 0 150,000 310,000

รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 0 150,000 310,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 437,590 6,100 313,000 505,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 582,030 6,100 443,000 745,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั๋วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพักงานส่วนท้องกิน 0 0 815,318 39.76 % 1,139,460

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพักงานส่วนท้องกิน 0 0 12,000 0 % 12,000

เงินประจำตำแหน่ง 0 0 60,000 0 % 60.000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 887,318 1,211,460

รวมงบบุคลากร 0 0 887,317.69 1,211,460
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ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเช่าป้าน 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือทารคึฦบาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกพบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 75,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ 0 0 457,650 -28.33 % 328,000

รายจ่ายเที่ยวเน่ืองทับการปฏิบัติราโ!การที่ไม่เข้าทักบณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

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

ค่าลงทะเบียนในการโเกอบรม 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบำรุงรักบาและช่อมแพม 0 0 80,000 -87.5 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 567,650 358,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 0 0 40,000 -62.5 % 15,000

วัสดุโฆบณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 80,000 -75 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 125,000 40,000

รวมงบดำเนินงาน 0 0 767,650 448,000

รวมงานบริหารท๋ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,654,967.69 1,659,460
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

งานก่อสร้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 240 123,911.32 % 297,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน 0 0 12,000 0 % 12,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 408,852 -11.48 % 361,898

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 -23.7 % 45,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 481,092 717,578

รวมงบบุคลากร 0 0 481,092.22 717,578

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแหนผู้ปฏิบัดิรา,,ซการอันเป็นประโยช'พแก่องค์กรปกครองล่านท้องกพิ 0 0 20.000 -50 % 10,000

คาเข่าป้าน 0 0 6,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พักงาน/ลกช้างประจำ 0 0 1,000 400 % 5.000

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อ ให้ไต้มาชึ่ง บริการ

รายจ่ายเพื่อให้ใต้มาพื่งบริการ 0 0 1,500,000 33.33 % 2,000,000

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 8,000 25 % 10,000

ค่าลงทะเบียนในการป็กอบรม 0 0 10,000 100 % 20,000

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม 0 0 70,000 -57.14 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,588,000 2,060,000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 0 0 6,000 66.67 % 10,000

วัสดุไฟฟัาและวิทยุ 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 180,000 -72.22 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเขื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

รวมคำวัสดุ 0 0 351,000 165,000

รวมงบดำเนินงาน 0 0 1,966,000 2,240,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัด'ชื้อเล่ือยใช่ยนด์ 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

วัดขื้อเคร่ืองเจียตัด 0 0 5,800 -100 % 0

จัดช้ือสว่านไร้สาย(แบตเตอรี่ร่ี) 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 27,800 0

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างส่ิงสารารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คดล. ‘ซอยมิตรประชา 2 0 0 0 100 % 324,300

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชรยอภัยมงคล 3 0 0 0 100 % 236,200

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนํ้า คสล.และปอพัก คสล. 0 0 485,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้า คลล. ‘ซอยอภัยพัฒนา 0 0 1,034,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้า คสล.‘ซอยพัฒนามงคล 0 0 1,236,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายนํ้า คสล.‘ซอยอภัยพัฒนา 0 0 1,060,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ําลบนเจริญกิจเชื่อมถนนเทคบาล 1 พู่ 0 0 955,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวย ูคลล. ถนนเทศบาล 1 (ช่วงที ่2) 

จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6
0 0 0 100 % 2,457,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวย ูขอยชื่นจิตต ์1 0 0 0 100 % 749,300

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหนองเรือ - บ้านเหล่า 0 0 0 100 % 152,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายนํ้า ถนนพระแท่น 0 0 0 100 % 695,900

ล่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดลอกสระหนองเรือ พู่ที ่13 0 0 789,000 -100 % 0

ล่าขดเขยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ล่า K)

เงินขดเขยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
0 0 179,960 2.58 % 184,608

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 5,738,960 4,799,808

รวมงบลงทุน 0 0 5,766,760 4,799,808

รวมงานก่อสร้าง 0 0 8,213,852.22 7,757,386

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 9,868,819.91 9,416,846

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชื่งบริการ

รายจายเพื่อใบ้ได้มาชื่งบริการ 94,745.16 490,695.16 90,000 -77.78 % 20.000

รายจ่ายเท่ียวเน่ืองทับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าสัพณะรายจ่ายงบรายจ่าย 

อื่น ๆ

โครงการพัฒนาตลาดสด 0 0 115,000 -73.91 % 30.000



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ยอดต่าง(%) ป ี2566

โครงการฟ้ค่เนาตลาดสด 60,408 0 0 0 % 0

โครงการอาหารปลอดลัยใสใจตลาดสดน่าชื้อ 26,468 0 0 0 % 0

โครงการอาหารปลอดลัยใสใจตลาดสตน่าชื้อ 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบำรุงรัก,ษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 181,621.16 490,695.16 255,000 90,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 168,933.6 188,958.87 220,000 -54.55 % 100,000
คาน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 72.807.74 106,477.06 120,000 -66.67 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 241,741.34 295,435.93 340,000 140,000

รวมงบดำเนินงาน 423,362.50 786,131.09 595,000 230,000

รวมงานตลาดสด 423,362.50 786,131.09 595,000 230,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 423,362.50 786,131.09 595,000 230,000

รวมทุกแผนงาน 39,784,403.90 42,953,862.88 55,546,500 55,992,500
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิน 55,992,500 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลหนองเรือ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

รวม 8,565,200 บาท

รวม 8,565,200 บาท

รวม 8,565,200 บาท

จำนวน 220,000 บาท

และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ อาทิเช่น

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก่ไข 

เพิ่มเติม

2) กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน

สังคม พ.ศ.2564

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่

มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่าย 

เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

4) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 

มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ 

ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน 

จ้าง (ฉบับที่ 3) และหรือระเบียบหนังสือสั่งการอืนๆ ที ่

เกี่ยวข้องท่ีมีผลบังคับใช้หลังจากเทศบัญญัตินี้

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง โดย 

คิดในอัตรา ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง โดยประมาณทั่งปีเป็นไปตาม 

พระราชบัญญัต ิและหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 และ

ที่แก่ไขเพิ่มเติม

10,000 บาท
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการบีกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว4172ลงวันท่ี24 ธันวาคม2561 เรื่อง การตั้ง 

งบบีระมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน และหรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้หลังจากเทศ 

บัญญัตินี้

เบี้ยยังชีพผู้.สูงอาย ุ จำนวน 5,829,600

- เฟือจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักบีระกัน 

รายได้ให้แกผู้สูงอายุ โดยจ่ายตามอัดราทีนโยบายรัฐบาล

กำหนด เป็นไบีตามระเบียบและหนังสั่งการ ดังนี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบีกครองส่วนท้องกิน 

พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ. ศ. 2562

2) หนังสือกรมส่งเสริมการบีกครองท้องกิน ที่มท

0891.3/ว 2429 ลงวันที ่6 ธันวาคม 2554 เรื่อง แจ้งแนว

ทางการจัดสรรงบบีระมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ 

สร้างหลักบีระกันรายได้แก่ผู้สูงอายุบีระจำปีงบบีระมาณ พ. ศ. 

2555 เพิ่มเติม

3) หนังสือกรมส่งเสริมการบีกครองท้องกิน ด่วนท่ีสุด ที ่

มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที1่2กรกฎาคม พ.ศ.2565 

เรื่อง ช้กช้อมการตั้งงบบีระมาณรายจ่ายบีระจำปี พ.ศ.2566 

เงินอุดหนุนทั่วไบ ีเงินอุดหนุนส่าหรับโครงการเสริมสร้าง 

สวัสดิการทางสังคมให้แก'ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ 

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก'ผู้ด้อยโอกาสทาง  

สังคมและโครงการสร้างหลักบีระกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

4) ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผลบังคับ

ใช้หลังจากเทศบัญญัติน้ี

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 1,267,200

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  

ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ โดยจ่ายตามอัตราที่นโยบาย 

รัฐบาลกำหนดเป็นไบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบียความพิการให้คนพิการของ 

องค์กรบีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2553LLละแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่4)พ.ศ.2562 หนังสือกรมส่งเสริมการบีฦครองท้องถ่ิน

บาท

บาท
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ด่วนทีสุด ที่มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม

พ.ค.2565 เรื่อง ชักชัอมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ 

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 

ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่

ผู้สูงอาย ุและหรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี 

ผลบังคับใช้หลังจากเทศบัญญัติบี้

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จำนวน 48,000

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย  

เอดส ์โดยจ่ายตามอัตราท่ีนโยบายรัฐบาลกำหนด เป็นไปตาม 

ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังบี้

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน 

สงเคราะห์เพีอการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

พ.ศ.2548

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนท่ีสูด 

ที่มท 0810.6/ว 684 ลงวันที ่21 กุมภาพันร 2562

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนท่ีสูด 

ที่มท 0810.6/ว 2130 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

เรื่อง ชักชัอมการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 

เงินอุดหนุนท่ัวไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง 

สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ 

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก'ผู้ด้อยโอกาสทาง 

สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

4) ระเบียบ หนังสือสั่งการอืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผล 

บังคับใช้หลังจากเทศบัญญัติบี้

เงินสำรองจ่าย จำนวน 100,000

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นฉุกเฉินหรือบรรเทา 

ความเดือนร้อนของประชาชนและ เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ 

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อ 

ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 

หรือตั้งไว้แด่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นต้องจ่าย ๆลๆ เป็นไป 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ อาทิเช่น

บาท

บาท
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1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

2550

2) ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย 

เหลือปีระชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปีกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2561

3) ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปีระมาณ 

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค. 2563

4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 3215 

ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559

5) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0313.4/ 

ว 667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือ 

ปีระชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปีกครองส่วน 

ท้องถิ่น

6) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ 

ว 0684 ลงวันที8่ กุมภาพันธ์2560 เรือง หลักเกณฑ์และ 

วิธีการปีฏิบัติสำหรับองค์กรปีกครองส่วนท้องกินในการ 

ช่วยเหลือองค์กรปีกครองส่วนท้องกินและจังหวัดท่ีปีระสบสา 

ธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

พ. ศ. 2550

7)หนังลือกรมส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกิน ด่วนที่สุด 

ที่มท 0810.4/ว 588 ลงวันที ่13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการ 

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปีญหาภัยแล้ง

8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 

ว1533 ลงวันที ่27 มกราคม 2563

9) หนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองท้องกิน ด่วนที่สุด 

ที่มท0819.7/ว 1375ลงวันที ่8 พถุบภาคม2563

10) หนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองท้องกิน ด่วนที่สุด 

ที ่มท0808.2/ว 4044 ลงวันที ่28 ธันวาคม 2563

11) หนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองท้องกิน ที่มท 

0820.3/ว 1218 ลงวันท่ี 28 เมบายน 2565

12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ช้กช้อมแนวทางการจัดทำ 

งบปีระมาณรายจ่ายปีระจำปีงบปีระมาณ พ.ศ.2566 ของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือระเปียบ หนังสือสั่งการ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลปังคันใช้หลังจากเทศปัญญัตินี้

รายจ่ายตามข้อผูกฟัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000

- เพื่อเป็นคำใช้จ่ายในการแก่ไขป้ญหาเกี่ยวกันการจราจรท่ี 

ประชาขนได้รันประโยชน์โดยตรง อาทิเช่น การทาสีติเล้น 

สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจก

โค้งจราจร กระนองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 

แผงพลาสติกใส่นํ้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอ 

ความเร็วรถ ๆลๆ เป็นด้น โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าปรันผู้กระทำผิดกฏจราจรก่อนก้ังจำนวน หากไม1พอ 

สามารถตั้งเพิ่มจากรายได้ปกติของเทศนาล (ตามความจำเป็น 

โดยไม่จำกัดวงเงิน) เป็นไปตามหนังสือสั่งการ อาทิเข่น

1) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 

0313.4/ว 3203 ลงวันที4่ ตุลาคม 2539เรือง การตั้ง 

งนประมาณและเนิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 3892 

ลงวันท่ี28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงนประมาณรายจ่าย 

และการเนิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกันการจัดการจราจร และ 

หรือระเนียน หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลปังคันใช้ 

หลังจากเทศปัญญัตินี้

ค่านำรุงลันนินาตเทศนาลแห่งประเทศไทย จำนวน 46,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่านำรุงสันนินาตเทศนาลแห่งประเทศไทย โดย 

คำนวณตามระเนียนข้อปังคันสมาคมสันนินาตเทศนาลแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ.2541 ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรันจริง 

ที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน 

ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 750,000.- 

นาท (แสดงวิรีคิด 7,023,367.01 X 0.00167 คำนวณได ้

จำนวน 45,129.02 นาท และกั้งไว4้6,000.-นาท จำนวน 

27,023,367.01 คือรายรันจริงของปีงนประมาณ พ.ศ.2564 

ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) และหรือระเนียนหนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องท่ีมีผลปังคันใช้หลังจากเทศปัญญัตินี้

นาท

นาท
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับนำ•นาญ (ช.ค.บ.) จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้'รับบำนาญของข้าราชการที่ไม่ใช่

ตำแหน่งคร ู(ชคบ.) จำนวน 1 คน ตามพระราชปัญญัต ิ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องกิน พ.ศ.2500 และหรือ 

ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทิมีผลบังคับใช ้

หลังจากเทศบัญญัติ'นี้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จำนวน 897,400 บาท

(ก.บ.ท.)

- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน  

ท้องกิน(ก.บ.ท.) ตามกฎหมาย และตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 0808.5/2305 ลงวันท่ี 

26 กรกฎาคม 2561 ประกอบกฎกระทรวงการหักเงินจาก 

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำป ีสมทบ 

เข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องกิน พ.ค.

2566 กำหนดในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 2566 โดยไม่นำรายรับประเภทพันรบัตร 

เงินกู้เงินอุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย 

ซึ่งประมาณรายรับไว2้9,912,500.- บาท

(29,912,500 X 3% = 897,375) ตั้งไว ้897,400.-บาท และ

หรือระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่ฝ็ผลบังคับใช ้

หลังจากเทศบัญญัตินี้

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องกิน จำนวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปีนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ  

ท้องกินเทศบาลตำบลหนองเรือ ตามเงื่อนไขของสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ืองการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องกิน ดำเนินการ และ 

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องกิน 

หรือพื้นที ่พ.ศ.2557 ลงวันที่!9 กุมภาพันธ์2557 ซึ่งเทศบาล 

ที่เข้าร่วมโครงการๆ จำนวน 45 บาท ต่อหัวประชากรตาม 

ฐานทะเบียนราบฎร เทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 

ประชากร 4,236 คน สมทบในอัตราร้อยละ 50 ต่อคน เป็น 

จำนวนเงินคนละ 22.50 บาท และหรือระเบียบ หนังสือส่ัง 

การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้หลังจากเทศบัญญัตินี้
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เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 2,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศนาลที ่

เสียชีวิตในระหว่างรันราชการตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ที่มท 1312/ว 1095 ลงวันที ่27 กันยายน 2525 เรื่อง การ 

เนิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ ในกรณีพนักงานเทศนาลถึงแก'ศวาม 

ตาย •ประกอน'ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาล 

จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกันการ 

นริหารงาน'บุคคลของเทศนาล ฉนันลงวันที2่9 พฤศจิกายน 

2545 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศนาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

กรณีพนักงานเทศนาล ผู้รันทำนาญลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

ถึงแก'ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที3่0 พฤศจิกายน 2560 

และหรือระเนียนหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลนังคัน 

ใช้หลังจากเทศปัญญัตินี้

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 2,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานจ้างที่เสีย 

ชีวิตในระหว่างรันราชการตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่

มท 1312/ว 1095 ลงวันที่27 กันยายน 2525 เรื่อง การเนิก 

จ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศนาลถึงแก่ความตาย 

ประกอนประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกันการนริหาร 

งานบุคคลของเทศนาล ฉนันลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2545 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศนาล 

เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ี

พนักงานเทศนาล ผู้รันทำนาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก ่

ความตาย พ. ศ.2560 ลงวันที3่0 พฤศจิกายน 2560 และ 

หรือระเนียนหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลนังคันใช ้

หลังจากเทศปัญญัตินี้

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ จำนวน 2,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีลูกจ้างประจำที่เสีย 

ชีวิตในระหว่างรันราชการตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่

มท 1312/ว 1095 ลงวันที ่27 กันยายน 2525 เรื่อง การเนิก 

จ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศนาลถึงแก'ความตาย
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ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลของเทศบาล ฉบับลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2545 

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณ ี

พนักงานเทศบาล ผู้รันบำนาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก ่

ความตาย พ.ศ.2560 ลงวันที3่0 พฤศจิกายน 2560 และ 

หรือระเบียนหนังสือสั่งการอื่นๆ ท’ีเกี่ยวข้องที่มิ'ผลบังคันใช ้

หลังจากเทศบัญญัตินี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 10,774,876 บาท

งบบุคลากร รวม 8,663,388 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 725,760 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตร ีเดือนละ 28,800 

บาท จำนวน 12 เดือน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน

2 คน เดือนละ 15,840.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน ใน 

อัตราของเทศบาลทีม1รายไต้เกิน 25-50 ล้านนาท ตาม 

กฎหมายกำหนดหรือ ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ 

นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประรานสภาเทศบาล 

รองประรานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557 

หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที 1กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี

เดือนละ 6,000.-บาทตํอคน จำนวน 12เดือน รองนาย 

เทศมนตรีเดือนละ 4,500.-บาทต่อคน จำนวน 12 เดือน 

จำนวน 2 คนในอัตราของเทศบาลที่ป็รายได้เกิน 25-50 ล้าน 

บาท ตามกฎหมายกำหนดหรือระเบียบกระทรงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
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ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตรีประรานสภา 

เทศบาล รองประรานสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล 

เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ 

การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2557หรือระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้องหรืออัตราทีกำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี

เดือนละ6,000.-บาท ต่อศน จำนวน 12 เดือน รองนายก 

เทศมนตรีเดือนละ 4,500.-บาทต่อคน จำนวน 12 เดือน 

จำนวน 2 คน ในอัตราของเทศบาลทีมีรายได้เกิน 25-50 

ล้านบาท ตามกฎหมายกำหนด หรือระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน ์

ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ประรานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาจิกสภา 

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีทีปรึกษานายก 

เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล 

(ฉบับที2่) พ. ค.2557หรือระเบียบอื่น ๆ ที'เกียวข้อง หรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0’ จำนวน 207,360 บาท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายก 

เทศมนตรีอัตราเดือนละ 10,080.-บาท จำนวน 12 เดือนและ 

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตรา 

เดือนละ 7,200.-บาทจำนวน 12 เดือน ในอัตราของเทศบาล 

ที'มีรายได้เกิน 25-50 ล้านบาท ตามกฎหมายกำหนดหรือ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 

และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก 

เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล 

สมาจิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ีที'ปรึกษา 

นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา 

เทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราท่ีกำหนด ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
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ค่าตอนแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
( 1 1, 0. จำนวน 1,555,200 นาท

เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องสิน

- เฟือจ่ายเป็นเงินค่าตอนแทนรายเดือนของประรานสภา

เทศนาสรองประรานสภาเทศนาล สมาชิกสภาเทศนาสแสะ 

เลขานุการสภาเทศนาส ดังนี้.-

(1)ประรานสภาเทศนาล เดือนละ 15,840.-นาท 12 เดือน 

เป็นเงิน 190,080.-นาท

(2) รองประธานสภาเทศนาล เดือนละ 12,960.-นาท 

12 เดือนเป็นเงิน 155,520.-นาท

(3) สมาขิกสภาเทศนาล เดือนละ 10,080.-นาทต'อคน 

จำนวน 10 อัตรา 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600.-นาท 

คำนวณในอัตราของเทศนาลท่ีมีรายได้เกิน 25-50 ล้านนาท 

ตามกฎหมายกำหนดหรือระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

เงินเดือนเงินค่าตอนแทน และประโยชน์ตอนแทนอื่นของ 

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศนาล

รองประธานสภาเทศนาล สมาขิกสภาเทศนาล เลขานุการ 

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี และการจ่ายค่า 

เนี้ยประชุมกรรมการสภาเทศนาล(ฉปันท่ี 2) พ.ค.2557 หรือ 

ระเนียนอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน

- เฟือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรันปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศนาลตลอดปีงนประมาณ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน

สำหรันปลัดเทศนาล รองปลัดเทศนาล และพนักงานเทศนาล 

สำนักปลัดเทศนาล

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564 -2566) 

และแกไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงปีจจุปัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเนียนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอนแทนรายเดือนของพนักงานเทศนาล

นักนริหารงานท้องสิน ระดันกลาง ตำแหน่งปลัดเทศนาล

ที่ได้รันเงินเพิ่มค่าตอนแทนรายเดือนเป็นไปตามประกาศ

5,815,068 บาท

4,184,580 นาท

84,000 นาท
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ก.กลาง เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องกิน ได้รับเงินค่าตอ'บแทน นอกเหนือจาก 

เงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547และ หนังสือสำนักงาน 

ก.กลางที่มท 0809.3/ว 28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ์2548 

ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 

หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณ ีเดือนละ 7,000.-บาท จำนวน 

12 เดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 204,000

- เพึ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตาม 

ประกาศก.กลางเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องกิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 

จากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ 

สำนักงาน ก.กลาง ที่มท 0809.3/ว28 ลงวันที ่16กุมภาพันธ์ 

2548 ประกอบกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ 

ตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้.-

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลสำนัก

ปลัดเทศบาล จำนวน 5 ราย ดังนี้

( 1) นักบริหารงานท้องกินระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล

ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000.-บาท จำนวน

12 เดือน

(2)นืกบริหารงานท้องกินระดับด้น ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 

เป็นเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 

12 เดือน

(3) นักบริหารงานทั่วไประดับด้น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 

เทศบาล เป็นเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500.- บาท 

จำนวน12 เดือน

(4) นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น ตำแหน่งหัวหน้าฝาย 

อำนวยการ เป็นเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 1,500.-บาท 

จำนวน 12 เดือน

(5) นักบริหารงานทั่วไป ระดับด้น ตำแหน่งหัวหน้าฝาย 

ปกครองเป็นเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 1,500.-บาท 

จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564 - 2566) 

บาท
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และแก้ไขเพิ่มเติมถึงนีจจุปัน ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศนๆลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกันการนริหารงานนุคคลของเทศนาล (ฉ ปัน ที ่64) พ.ศ. 

2559 หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรืองอืนๆ ทีมีผลปังลันไข้ในภายหลังใน 

ปีงนประมาณและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องหรือระเนียน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 276,960

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรันปรุงค่าจ้างให้แก'ลูกจ้าง 

ประจำของสำนักปลัดเทศนาล เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน

ก . จ. ก. ท. และก. อนต. ด'วนทีสุด ที่มท 0809.3/ว 2683 

ลงวันที1่5 ธันวาคม2558 ประกอนหนังสือสำนักงาน ก. จ.

ก. ท. และ ก. อนต. ที่มท 0809.3/ว 8 ลงวันที ่17 เมนายน 

2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาล เรือง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกันอัตรา ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ 

เทศนาลได้รันค่าจ้าง (ฉปันท่ี5) พ.ศ.2561 เป็นไปตามกรอน 

แผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) และแก้ไขเพิ่มเติม 

ถึงนีจจุปันประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกันการนริหาร 

งานนุคคลของเทศนาล (ฉปันท่ี53) พ.ค.2558 ประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัดขอนแก่น เรือง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกัน การนริหารงานนุคคลของ 

เทศนาล (ฉปันที ่65) พ.ศ.2561 หรือประกาศคณะกรรมการ 

พนักงานเทศนาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลปังคันไข้ 

ในภายหลังในปีงนประมาณ และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

หรือระเนียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราทีกำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,041,528

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรันปรุงค่า 

ตอนแทนพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน สำหรัน

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อนต.ด่วนท่ีสุด 

ที ่มท0809.5/ว81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 หรือหนังสือ

นาท

นาท
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สั่งการ หรือระเปียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปังคันใช้ภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุปันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรันพนักงาน

จ้างหรือเงินเพิ่มอ่ืน ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน สำหรัน 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศนาล

(ก.ท.)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศนาล ให้ได้รันเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ฉปันที ่2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อนต. 

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หรือระเปียน กฎหมายกำหนดอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุปัน และหรืออัตราทีกำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัติน้ีแล้วแด่กรณี

24,000 นาท

งบดำเนินงาน รวม 1,887,488 บาท

ค่าตอบแทน รวม 389,400 บาท

ค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
๘ v จำนวน 50,000 นาท

ส่วนห้องกิน

(1) ค่าตอนแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์  

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกินผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ตรวจรายงาน 

และประเมินความชำนาญหรือความเชียวชาญผลงานทาง 

วิชาการของพนักงาน ผู้ขอรันการประเมิน คณะกรรมการ 

จัดชีอจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตลอดจน 

ค่าตอนแทนคณะกรรมการสอนสวนทางวินัยคณะกรรมการ 

ประเมินผลงาน คณะกรรมการสอนคัดเสือก การคัดเสือก 

สรรหา สอนเปลี่ยนสายงานๆล'ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือค่าตอนแทนที่มีลัก'ษณะเดียวก้นตามระเปียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยคำใช้จ่ายในการคัดเสือกพนักงานและ 

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน (ฉปันที2) พ.ค. 
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2558 หนังสือกระทรวง การคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ 

ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 2561 หนังสือกรมล่งเสริมการ 

ปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 2580 ลงวันที ่

12 กันยายน 2561พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่า 

ด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณ ีหรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

(2) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเสือกตั้ง

- เทือจ้ายเป็นค่าตอบแทนญัปฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น เจ้าหน้าที่ใน 

การเสือกตั้ง หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตาม 

คำสั่งๆ ในการเสือกตั้งช่อมสมาชิกสภาเทศบาลหรือการ  

เสือกตั้งนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล หรือภารกิจ 

สนับสนุนการเลือกต้ัง ๆลๆ ตามทีสำนักงาน กกต.ร้อง 

ขอ หรือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือต้อง 

ให้ความร่วมมือและสนับสนุน เช่น การสำรวจเจตนารมณ ์

ของประชาชน ๆลๆ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบคณะกรรม 

การการเสือกตั้ง ว่าด้วยการเสือกตั้งสมาชิกสภาท้องกินหรือ 

ผู้บริหารท้องกิน พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที ่มท 0818.2/ว4289 ลงวันที2่2กรกฏาคม 2563 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที'เก่ียวข้องหรืออัตราท่ี 

กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(3) เงินรางวัล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  

แค่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น ของรางวัล หรือเงิน 

รางวัลให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้เทศบาล รวมทั้งกรณีอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสมหรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที่ 

เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

(4) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ 
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แทนอืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่ 

พนักงานท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกินท.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที ่

กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 

ด่วนทีสุด ที่มท 0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 

ประกอนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ 

ว 4288 ลงวันที ่24 รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องกินท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พกุษภาคม 

2557 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท0808.2/ 

ว 3072 ลงวันที2่9 กันยายน2557 เรือง แนวทางการเบิก 

จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเคษอันมีลัๆษณะ 

เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องกินหนังสือ 

สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ 

ว 380 ลงวันที2่6 กุมภาทันร์2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท., 

และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น 

กรณีพิเศษอันมีลัๆษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารลสั่วจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินที่ต้ังประมาณการไว ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรม 

การที่เทศบาลตำบลหนองเรือแต่งตั้ง หรือสภาเทศบาลตำบล 

หนองเรือแต่งต้ัง และระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าเบี้ย 

ประชุมได้ หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วยเงินเดือน เงินค่า 

ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตร ีประรานสภาเทศบาล รองประรานสภา
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เทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประขุมกรรมการ 

สภาเทศบาล ท.ศ.2554 แล้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) ท.ศ.

2557 หรือ ระเปียบหนังสือสั่งการลืบ ๆ ที่เกียวข้องหรือ 

อัตราที่ กำหนดภายหลังเทศบัญญัติบี้แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เทือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ทนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และทนักงานจ้าง ที่ได้รับ

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 

เป็นด้น ๆลๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเปียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทบการ 

ปฏิบัติงาบนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

ท.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการลืบ ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราที่กำหบดภายหลังเทศบัญญัติบี้แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน

- เทือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าชือบ้านให้แก'ทนักงาน 

เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน 

ท้องกินท.ศ.2548 แล้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที4่)ท.ค.2562 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862ลงวันที่12 

ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณห้และวิธิการเก่ียวกับการเบิก 

จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติบี้แล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/ทนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

- เทือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ทนักงาบ 

เทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของทนักงาบส่วนท้องถิ่น 

ท.ศ.2541 แล้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) ท.ศ.2549 อัตราที่ 

กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ 

ว257ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

5,000 บาท

284,400 บาท

40,000 บาท
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ท ีมท 0809.3/1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันร 2559 กระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 

หรือระเปียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที ่

กำหนดภายหลังเทศนัญญตนี้แล้วแต่กรณี

คำใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งนริการ

รวม 1,022,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาข่ึงนริการ จำนวน 250,000 นาท

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็นเล่มหนังสือหรือเข้าปีกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็นเล่มหนังสือ หรือเข้าปีก 

หนังสือหรือเข้าปีกหนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปีเล่มที่เก่ียวกัน 

การภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศนาล เป็นไปีตามหนังสือกรม 

ล่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที2่8 ฬฤนภาคม 2564 เรื่อง รูปีแนนและการ 

จำแนกปีระเภทรายรัน-รายจ่ายงนปีระมาณรายจ่ายปีระจำป ี

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 

2563

(2) ค่ากำจัดสิ่งปีฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปีฏิกูล นำไปี 

นำปัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกนรีเวณที่ตั้งอาคารสูน 

ออกเกํนขนให้เรียนร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของเทศนาล ที ่

สามารถเนิกจ่ายได้ตามระเปียนๆ เป็นไปีตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกินด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พกุนภาคม 2564เรือง รูปีแนนและการ 

จำแนกปีระเภทรายรัน-รายจ่ายงนปีระมาณรายจ่ายปีระจำป ี

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 

2563

(3) ค่าจักฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจักฟอก เช่น ผ้าม่าน ผ้าม้วน 

ปีระคันๆ ผ้าเช็ดมือ ๆลๆ ที่สามารถเนิกจ่ายได้ ตามระเนียน 

ๆ เป็นไปีตามหนังสือกรมล่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกิน 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พกุนภาคม 

2564 เรื่อง รูปีแนนและการจำแนกปีระเภทรายรัน - รายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เทือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบีาย 

ยานพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ลามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(5) ค่าเจ่าทรัพย์สิน เทือจ่ายเป็นค่าเจ่าทรัพย์สินต่าง ๆ 

อาทิเช่น ค่าเจ่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเจ่ารถยนต ์ค่าเจ่า 

อาคารและที่ดิน ค่าเจ่าอาคารในการปฏิบัติงานเก็บเอกสาร 

หรือพัสด ุๆ ใช้เป็นทีกักกันกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดต่างๆ เช่น 

โรคติดเจ่อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ค่าเจ่าอาคารเป็น 

โรงพยาบาลสนาม ๆลๆ หรือ เทือใช้ในราจการภารกิจของ 

เทศบาลตามระเบียบกฎหมายกำหนด ยกเว้นค่าเจ่าบ้าน 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254 

ลงวันที ่15 มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องสิน ทีมท0803.3/ว1916 ลงวันที ่19 

กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน 

ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมาทำบีายหรือแผงปีดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การ 

บันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน ์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ 

จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารกิจการ 

ของเทศบาลตำบลในสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจาย 

เสียงโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับ บีายประชา 

สัมพันธ ์สิงพิมพ์ต่าง ๆ ๆลๆ ค่าจัดทำรายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน เทือจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของเทศบาลและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และ 

อื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ
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(79 ค่าติดตั้งโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต้ังโทรศัพท์ๆลๆ ยกเว้น ค่าตู้สาขา 

ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน และ 

อื่นๆ ที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเปียนๆ ๆลๆ

(8) ค่าติดตั้งเครื่องรันสัญญาณต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง 

เครื่องรันสัญญาณต่าง ๆ ที่ไม่เช้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

อาทิเช่น ติดตั้งจานดาวเทียม เครืองรันสัญญาณไวไพ่ 

ๆลๆ และอื่นๆ ทีจ่าเป็น ในลักษณะเดียวกันทีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ ๆลๆ

(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็น 

คำใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา และอื่นๆ ที ่

จำเป็นในลักษณะเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท0313.4/ว 966 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2543 

และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้อง

(10) ค่าเบ้ียประกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราขการ 

ของเทศนาล อาทิเช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ทางราขการ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ยกเว้น อาคาร 

สำนักงานหรืออาคารที่ทำการรวมถึงอาคารประกอนอื่นที่ใช ้

ประโยชน์ต่อเนืองและน้านพักช้าราชการ ตามพระราช 

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย 

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2562 หรือ 

ระเนียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องหรือกฎหมายระเนียนกำหนดหลัง 

เทศปัญญัติน้ี ๆลๆ

(11) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมานริการให้ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช ่

เป็นการประกอน ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 

สิ่งก่อสร้าง ๆลๆ อาทิเช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ 

ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระนนแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรันปรุง website ค่าตรวจ 

วินิจฉัยโรค ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้าง 

เหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ 

ทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาลูบนํ้า ค่าจ้างเหมาปราบ 
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วัชพืชดูแลต้นไม ้ตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมารถรันจ้าง ค่าจ้าง 

เหมาประเมินองค์กร ค่านริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด 

รถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างสำรวจและออกแบน 

ก่อสร้าง ค่าจ้างออกแนบอาคารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุง 

และดูแลเว็บไชค์เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมา 

ปรับปรุงและดูแลเว็บไชต์ขององค์กรปกครองส่วนทํองถิน 

ๆลๆ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่ 

สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ไต้ตามระเบียบๆ หรือ 

หนังสือสั่งการอ่ืนที่เก่ียวช้องแล้วแต่กรณี เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 

2553และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0407/ว 1284 

ลงวันที ่พพฤศจิกายน 2530

(12) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนห้องล่ิน ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนห้องกินและหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(13) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ไต้มา ชึ่งป้าย 

ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มืลักษณะ 

เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ 

อาทิเช่นการจ้างประกอบ การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสด ุ

อุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช้แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1095ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที ่10

กรกฎาคม 2563

(14) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ 

ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษา 
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ดูงานและให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชนและช่วยเหลีอ 

ประสานงานของกิจการสภาประชาคมเมืองผู้นำชุมชนกับ 

เหศบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอำนาจ 

หน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการ  

ร่วมเทศบาลตำบลหนองเรือ รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ 

คำแนะนำกรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ และช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ การจัดทำเอกสาร การจัดชื้อจัดจ้างการ 

พัฒนาชุมชนเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนจะ 

ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน 

อำนาจหน้าที่ท่ีสามารภเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตาม 

ระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ลือปฏิบัติตามหนังลือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันท่ี 27 ทฤบภาคม 2541

2)หนังสีอกรมส่งเสริมกๆรปกครองส่วนห้องถิ่น ด่วนมาก 

ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 ทกุบภาคม 2564

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

5) กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ท.ค.2562

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ ์2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254 

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องกิน ที ่มท 

0803.3/ว 1916 ลงวันที ่19 กันยายน 2560

9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว96 ลงวันที่

16 กันยายน 2553

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 

ลงวันท่ี 10 ทกุคจิกายน 2530
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11)พระราชปัญญัติคุ้มครองผู้ใJระสบภัยจากรล พ.ศ.

2535

12) ระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

จัดทำปีระกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปีกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ. ศ.2562

13) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเปียนต่าง ๆ ที่เก่ียวช้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปีฏิปัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ปีระมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย ์นรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. 2541

3) หนังสือส่ังการอื่น ๆ หรือระเนียนท่ีเกี่ยวข้อง หรืออัตรา

ที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวช้างด้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 

ได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งปีระมาณการไว้หรือตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวกันการรันรองและพิรีการ จำนวน 38,000

(1) ค่ารันรองในการต้อนรันนุคคลหรือคณะนุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มค่าของขวัญของท่ีระลึก 

ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที'เกี่ยวเนืองในการเลี้ยงรันรอง 

รวมทั้งค่านริการ จึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกันการรันรองเพ่ือ 

เป็นค่ารันรองในการต้อนรัน'บุคคลหรือคณะ'บุคคลที่มานิเทศ 

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือต้อนรัน 

บุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมาจากต่างปีระเทศ เพื่อลง 

นามปันทึกข้อตกลงรวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวช้องและเจ้าหน้าที่ที่ 

เกี่ยวข้องจึ่งร่วมต้อนรันบุคคล หรือคณะบุคคล เป็นไปีตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที ่

5 กุมภาพันธ ์2563 กอรปีภันระเนียนกระทรวงมหาดไทย 

ว'าดัวยการเนีกค่าใช้จำยในการนริหารงานขององค์กร 

ปีกครองส่วนท้องถืน พ.ศ.2562 หรือระเนียนหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ 

แล้วแต่กรณี

นาท



100

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องกิน การ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องกิน คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ หรือคณะอนุ 

กรรมการทีได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาล ใน 

โอกาสต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง หรือ 

การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องกิน รัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกขน ๆลๆ เข่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวเน่ืองในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริ 

การ ขึงจำเป็นต้องจ่ายทีเกยวข้อง เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 ลงรันที ่5 

กุมภาพันธ ์2563กอรปกับระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน ท.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที่ 

เกียวช้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต ่

กรณี

(3)ค่าใข้จ่ายในพิธีทางศาสนางานประเพณ ีและพิธีเป็ดอาคาร 

ต่าง ๆ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ดอาคารต่างๆ พิธีทางศาสนา 

ประเพณีต่างๆ รวมตั้งทีได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจาก 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จังหวัด 

ขอนแก1น อำเภอหนองเรือหรือตามความต้องการของ 

ประขาขนในชุมชนเฟืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องกิน 

ต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 

ว 0766 ลงรันท่ี5 กุมภาพันธ์ 2563 กอรปกับระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกคำใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

ระเบียบหนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

(4) ค่ารับรองงานรัฐพิธี

- เฟือจ่ายเป็นค่ารับรองในการจัดงานรัฐพิธี หรืองานพิธี 

ต่าง ๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศบ อาทิเข่น งาน 
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เฉลิมฉลอง งานรัฐพิธ ีงานรันเสด็จ งามพิธีทารทางพุทธ 

คาสมา ๆลๆ เจ่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพิเอทสาร 

ดอกไม้แจกัน เครื่องทองน้อยพานพุ่มๆลๆ และค่าใช้จ่ายท่ี 

เทียวเนืองในการเลียงรันรอง รวมทั้งค่านริการอืนที ่

จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกันการรันรองและค่าใช้จ่ายอื่นจึ่งจำเป็น 

ต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกันการรันรองในงานพิธีทางศาสนา และงาน 

รัฐพิธีเป็นไม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 

ว 0766 ลงรันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 กอรม่กันระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรม่กครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

ระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศนัญญัฅินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนืสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ี 

ม่ระมาณการ ตั้งไว้สำหรันรายจ่ายม่ระเภทรายจ่ายเกี่ยวกัน 

การรันรองและพิธีการหรือตามระเนียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานของ 

องค์กรม่กครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการม่ฏิบ้ติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงน

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ รางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน

-เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ รางวัลหรือเงินรางวัล ให้ผู้ทำ 

ศุณม่ระโยขน์ให้เทศนาลรวมทั้งกรณีอืนๆ หรือกิจกรรม 

ต่างๆ ที่มิความจำเป็นและความเหมาะสม ๆลๆ เป็นไม่ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการม่กครองท้องกิน ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม2564 หรือระเนียนหนังสือสั่ง 

การอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง

ค่าจดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน

- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ๆลๆ เป็นไม่ตาม พ.ร.น.ความ 

รันผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2539 หรือกฎหมาย 

ระเนียนทีเกี่ยวช้องและหนังสือกรมส่งเสริมการม่กครอง 

ท้องถ่ิน ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

หรือจ่ายเป็นค่าจดใช้ค่าเลียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 

ผู้ม่ระสนภัยโดยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ม่ระสนภัย

1,000 นาท

1,000 นาท
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กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องกินก่อให้เกิดความ 

เสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสนภัยได้มีการจ่ายเงิน 

ค่าเสียหายเนื้องต้นให้แก่ผู้ประสนภัยแล้วเป็นไปตามระเปียน 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งคืนเงินกองทุนทดแทน 

ผู้ประสนภัยกรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 

2551หปังสีอกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 1033 

ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2554 และเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 

หรือค่าสินไหมทดแทนสำหรันความเสียหาย กรณีเกิดความ 

เสียหายจากทรัพย์สินของเทศนาลหรือทรัพย์สินที่เทศนาล 

ครอน ครองหรือได้รันมอนอำนาจให้ควนคุม ดูแล หรือความ 

เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางละเมิดของ 

เจ้าหน้าท่ี หรือความเสียหายกรณีอืน ๆ เป็นไปตาม 

พระราชปัญญัติความรันผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่พ.ศ.

2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง 

หลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กระทำละเมิดต้อบุคคลภายนอก ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0804.4/ว144 ลงวันที ่

10 มกราคม 2556 และที'มีกฎหมาย ระเนียน ข้อปังคัน 

ค่าสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 นาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 

ประเทศ และค่างประเทศ หรือไปอนรมสัมมนาของผู้นริหาร 

ท้องกินสมาชิกสภาเทศนาล พนักงานเทศนาล พนักงานจ้าง 

รวมท้ังผู้ท่ีได้รันคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏินัติหน้าที่เพื่อ 

ประโยชน ์ของเทศนาล โดยจ่ายเป็นค่าเนื้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่านริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า 

ผ่านทาง ด่วนพิเคน ค่ารรรมเนียมในการใช้'สนามปีน 

ค่าลงทะเนียนไปอนรมสัมมนาค่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ห้องกิน พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉปันท่ี 4) พ.ศ.2561ระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอนรมและการ 

เข้ารันการผิกอนรมของเจ้าหน้าที'ท้องกิน พ.ค.2557 หรือ
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ระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าไข้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 10,000 นาท

- เทือจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในโครงการสนับสนุน หรือจัดการ 

เลือกตั้งอาทิเข้น เลือกตั้งข้อมสมาชิกสภาเทศนาล หรือการ 

เลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศนาลหรือภารกิจ 

สนนสนุนการเลือกต้ัง ฯลฯ ตามที่สำนักงาน กกต.ร้องขอ 

หรือเป็นหน้าที่ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน หรือต้องให ้

ความร่วมมือและสนับสมุน เช่น การสำรวจเจตนารมณ์ของ 

ปีระชาชนฯลฯ เป็นต้นเป็นใปีตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 ระเนียน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ท้องกิน หรือผู้'นรืหารท้องกิน พ.ค.2562 และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0818.2/ว 4289 ลง 

วันที ่22 กรกฎาคม 2563 หรือระเนียนหนังลือส่ังการอื่นๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

ค่าพวงมาลัย ข้อดอกไม้กระเข้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 2,000 นาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดอกไม ้พวงมาลา ช่อดอกไม้กระเข้า 

ดอกไม ้และพานปีระด้นพุ่มดอกไม้เพื่อมอนให้นุคคลต่างๆ 

หรือวาง ณ อนุสาวรีย์หรือคพผู้มีเกียรติแล้ว แต่ละกรณี 

เป็นไปีตามหนังลือกรมส่งเสริมการปีกครองท้องกิน ที่มท

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี28 พถุนภาคม2564 และตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

อื่น ๆ ตามระเนียนกฎหมายหรือหนังสือสั่งการในภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้ไข้ปังคัน

ค่าลงทะเนียนในการมีกอนรม จำนวน 40,000 นาท

- เทือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเนียน ค่ารรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายท้านองเดียวกันท่ีเรืยกชื่ออย่างอื่น ในการ 

มีฦอนรมที่องค์กรปีกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอ่ืนของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราท่ี 

หน่วยงานผู้จัดเรียกเกิน หรือการมีกอนรมท่ีหน่วยงานอื่นซึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดไท้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเนียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้นรีหารท้องกินสมาชิก
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สภาเทศบาล พนักงาบเทศบาล พนักงาบจ้างรวมท้ังผู้ที'ได้รับ 

คำสั่งจากบายกเทศมบตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จำยในการติกอบรมและการ 

เข้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกีบ พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังลือส่ังการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ 

เกียรต ิการจัดงาบเฉลิมพระเกียรต ิเบื่องใบโอกาสมหามงคล 

อาทิเข้บ การจัดงาบรัฐพิธี การจัดนิทรรศการพระราชกรณีย 

กิจๆลๆ เข้บ การตกแต่งไฟประดับของสถาบที่ต่าง ๆ ประดับ 

ตกแต่ง ธงชาต ิธงสัญลักษณ์ รงทิว ไม้ดอกไม้ประดับ เวท ี

เฉลิมพระเกียรติๆลๆ เป็บไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าตัวยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการจัดงาบการจัดกิจกรรม 

สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขับกีฬาขององค์กร 

ปกครองส่วบท้องกีบ พ.ศ.2564 ประกอบเป็นไปหนังลือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวับที ่30 

มิถุนายน 2565 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายใบการบริหารงาบขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกีบ พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอับ ๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหบดภายหลังเทศบัญญัติบี้เป็บไปตามแผบ 

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.2566-2570) หบ้าท่ี 181 ลำดับท่ี21

โครงการจัดงาบวับเทศบาล จำบวบ 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาบวับเทศบาล อาทิเข้บ

ค่าใช้จ่ายใบพิธีทางศาสบา ค่าจตุบีจจัยไทยทาน ค่าจัด 

นิทรรศการ ค่าอาหารและเครืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ีและ 

ค่าใช้จ่ายอัน ๆ ทีจำเป็นเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการจัดงาน การจัด 

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขับกีฬาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกีบ พ.ศ.2564 ประกอบหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวับที่30 

มิถุนายบ 2565 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาบขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืนๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ ไปดามแผนพัฒนา 

ท้องลิ่น (พ.ค.2566-2570) หน้าที่ 177 ลำดับที ่10

โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบ 

ประชาชนจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนทีพบประชาชน เพื่อ

ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ บริการส่งเสริมอาชีพ การ 

สารารณสุข การนันทนาการ และการรณรงค์กิจกรรมอื่น ๆ 

อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาค่าตอบแทน 

หน่วยงานผู้ให้บริการต่าง ๆ ค่าเวชภัณพ ัค่าของรางวัล 

นักแสดง นักดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นตามโครงการ 

ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ 

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2564 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน2565 หรือระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติ 

นี้ไปตามแผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 166 

ลำดับที ่1

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสามัคคี จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก 

และรวมพลังประชาชนในชุมชนในการปกป้องสถาบันสำคัญ 

ของชาติและเทิดทูนไว้ ชึ่งสถาบันพระมหากบัตริย ์อาทิเข่น 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความร้รัก 

สามัคค ีเป็นต้น อาทิเข่นค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ด ค่าอาหารและ 

เครื่องดื่มค่าวัสดุต่าง ๆๆลๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า ใช ้

จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 

และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.

2564 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

บาท

บาท
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การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่

ท้องกิน พ.ค.2557 ประกอบหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/ 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565หรือระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องลินพ.ค.2562 หรือระเบียบ 

หนังลือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัติ 

นี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน(พ.ศ.2566-2570)หน้าที ่167 

ลำดับที ่2

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรต่างๆ 

อาทิเข่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ๆลๆ ตามโครงการๆ อาทิเข่น 

ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใข้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่

จำเป็น ๆลา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

เจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังลือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 

หรือระเบียบหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีไปตามแผนพัฒนาท้องกิน(พ. ศ.2566-2570) 

หน้าที ่177 ลำดับที ่8

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องด้นทั่วไปแก ่ จำนวน 20,000 บาท 

ประขาจน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมให ้

ความรู้เกี่ยว กับกฎหมายแก่ประชาจน อาทิเข่น ค่าตอบแทน 

วิทยากร ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง าลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 

ของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ค.2557 ประกอบหนังลือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 
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หรือระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 

การนริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 

หรือระเปียนหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้ไปีตามแผนพัฒนาท้องกิน(พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 176 ส่าดันที่ 5

โครงการอนรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ จำนวน 20,000 นาท

ดำเนินงานของเทศนาลตำนลหนองเรือ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอนรม 

คุณธรรมจริยธรรม และความโปีร่งใสในการดำเนินงานของ 

เทศนาลตำนลหนองเรือ เพื่ออนรมและจัดกิจกรรมให้ความรู ้

เกี่ยวกันคุณธรรมจริยธรรม การปีองกันการทุจริตคอริ'ปีชั่น 

าลา อาทิเข่น ค่าตอนแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 

ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปีกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็น 

ตามโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องๆลา เป็นไปีตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอนรม 

และการเช้ารันการผิกอนรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 

ปีระกอนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565หรือระเปียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กร 

ปีกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2562 หรือระเปียนหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ไปีตาม 

แผนพัฒนาท้องกิน (พ.ค.2566-2570)หน้าที ่111 ลำดันที่ 3

ค่าบำรุงรักนาและข่อมแชม จำนวน 80,000 นาท

- เพื่อเป็นค่าข่อมแชมและบำรุงรักนา อาทิเข่น ค่าบำรุง 

รักนาและข่อมแชมครุภัณฑ์ เพื่อเป็นค่าข่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปีกติ เข่น เครืองคอมพิวเตอร์ 

เครื่องปีรันอากาศ เครืองส่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นด้น าลา หรือ 

ค่าบำรุงรักนาและข่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าข่อมแชม 

บำรุงรักษาส่ิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักนณะศล้ายกันที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน 

สภาพทีสม‘บูรณ์ตามปีกต ิเข่น อาคารสำนักงานหรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรันผิดขอน เป็นต้นๆลา เป็นไปี
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ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้'เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็น

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมานริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที่องค์กรปกครองส่วนท้องสินชื้อมาใช้ใน

การนำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ้างเป็นการจ้างจั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งนริการ

3. ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประฦอน ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรันผิดชอน 

ของผู้รันจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูนนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการนริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชือจัดจ้างและการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมสิงรายจ่าย 

เพื่อประกอน ดัดแปลงต่อเติม หรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกัน 

ค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข 

276,088

80,000

บาท

นาท
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ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็นกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้นรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายางทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง 

เย็นกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระนรมฉายาลักษณ ์

แผงปีด'ประกาค แผ่นป้ายข่ือสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรันแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระนรมรูปจำลอง กระเป้า ตราช่ัง 

เล็ก ผ้าในติดตั้งในสำนักงานผ้าในเต้นทีขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญ 

ประจำน้าน แผงกันห้องแนนรื้อถอนใต้ (partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น กระดาษหมึก ดินสอปากกา 

ยางลน น้ายาลนคำผิด เทปกาว ลวดเย็น กาวกระดาษ สมุด 

ของเอกสาร ตลันผงหมึก น้าหมึกปรินท ีเทป ทีวีชี.แนนใส 

น้ายาลนกระดาษใข ไม้นรรทัด ตัวเย็นกระดาษ เข็มหมุด 

คสิป กระดาษคาร์นอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดน้ญข ีสมุด 

ประวัติข้าราชการ แนนพิมพ์ ผ้าสำล ีธงชาต ิสิ่งพิมพ์ท่ีไต้จาก 

การชีอหรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการนรรจุหีนห่อ น้ำมันไข 

ขี้ผึ้ง น้าดื่มสำหรันนริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย 

พวงมาลา พานพุ่ม กรวยดอกไม ้ๆลๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็น 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเนิกจ่ายไต้ตามประเภทรายจ่ายนี ้

ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8พกุษภาคม 2564 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสด ุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเพื่อประกอน ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรันปรุงวัสด ุ

รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิงของท่ีใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานใต้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระ

พร้อมกันคำวัสด ุเช่น คำขนส่ง คำภาษ ีคำประกันภัย 

คำติดตั้ง เป็นตัน ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น โคมไฟ 

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส 

ไฟฟ้าเคร่ืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรันตรวจวงจรไฟฟ้า 

เครื่องประจุไฟ โทรโข่ง ไม้ชักทีวส ํไมค่ลอยพร้อมเครื่องส่ง 

นาท
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สัญญาณ ฯลฯ หรือ‘ประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น ฟิวส ์

เทปหันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัด 

รัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิต 

เตอร์และชินส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รีชีสเตอร์ มูฟวิง 

คอยล์คอนเดนเชอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเชนช์ เบรกเกอร ์

สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ 

จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรื่โชล่าเชลล์ กล่องรับ 

สัญญาณๆลฯ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่

อาทิเช่นแผงวงจร ดอกลำโหง ฮอร์นลำโหง ผังแสดงวงจร 

ต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมล่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที 

28 หอุบภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

- เฟือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ 

คงทน วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเฟือประกอบดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเหื่อจัดหาสิ่งของท่ีใชในการ 

ช่อมแชมบำรุง รักบาทรัหย์สินไท้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที่ต้องชำระหร้อมกับค่าวัสดุอาทิเช่นค่าขนส่ง ค่าภาบ ี

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น 

หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิวกรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้า 

จานรองถ้วยชาม ช้อนส้อมกระจกเงาโอ่งน้า กระโถน เตา 

ไฟฟ้า เตาน้ามันเตารีด เคร่ืองบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 

เครื่องบีงขนมบิง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว 

ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้าแข็ง ถังแก๊สเตา ตู้เก็บ 

อุปกรณ์ดับเหลิง สายยางฉีดน้า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ 

แบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้า ฯลฯ หรือประเภทวัสดุ 

สิ้นเปลือง อาทิเช่น ไม้กวาดเข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน 

หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ กระดาบชำระ ผงชักฟอก สบู ่น้ายา 

ดับกลืน น้าจืดท่ีชื้อจากเอกชน อาหารเสริม(นม)วัสดุประกอบ 

อาหาร อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถ

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
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28 พฤบภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังลือสั่งภารอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ี

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสั่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักบาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานใต้ตามปกต ิรายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับ 

ค่าวัสด ุเช่น ค่าขนล่ง ค่าภาบ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ค้อน ไม้ต่างๆ คีม ชะแลง จอบ 

สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ สว่านมือเทปวัดระยะ ลูกดิ่ง 

เคร่ืองวัดขนาดเล็กตลับเมตร โถส้วม อ่างส้างมือ ราวพาดผ้า 

หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะป ูนั่งร้านๆลๆ หรือประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น นํ้ามันทาไม ้ทินเนอร ์ส ีปูนซีเมนต ์

หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ยางมะ 

ตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเสัน แปรงทาสี 

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห ์ๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ ์

ประกอบ และอะไหล่ อาทิเช่น ท่อระบายนํ้า อุปกรณ์ประปา 

ท่อนี้า ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้าบาดาล ๆลๆ และสั่งของอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28พฤบภาคม 2564 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ทีเกียวช้องทีกำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสั่งของที'ใช้ในการซ่อมแซม 

บำรุงรักบาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่

ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่นค่าภาบีค่าขนล่ง ค่าประกันภัย 

ค่าติดต้ังๆลๆ เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม้แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค 

ล็อคเกียร์ ล็อคคลัช ล็อคพวงมาลัย ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

บาท

บาท
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สินเปลือง อาทิเช่น ยางรถยนต์ นามันเบรก นัอตและสกร ู

สายไมล์เพลา ฟิล์มกรองแสง นํ้ากล่ัน ฯลฯ หรือ ประเภท 

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น เบาะรถยนต์ 

เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน 

ใบพัด หม้อนี้] หัวเทียน แบตเตอรี ่ล้อ จานจ่าย ถังนี้)มันไฟ 

หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้าง 

รถยนต์กันชนรถยนต์เข็มขัดนิรภัย สายไยดรอสิค ฯลฯหรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศยัญญตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถังรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิงชองทีใช้ในการ 

ช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดต้ังเป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นี้ามัน 

เชื้อเพลิง นี้ามันเบนชินนี้)มันก๊าด นี้ามันแก๊สโชฮอล์ล นี้ามัน 

ดีเชล นี้)มันเตา นี้)มันเครื่อง นี้)มันจารบี ถ่าน ก๊าส นี้ามัน 

เกียร ์นี้ามันหล่อลื่นๆลาหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถันด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8 

พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวช้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุที'ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร ่

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา

สิ่งของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้ 

งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ อาทิเช่น 

ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ชูมขาตั้งเชียนภาพ กล่อง 

และระวิงใส่ฟิส์มภาพยนต ์เครืองกรอเทปกระเปาใส่กล้อง 

บาท

บาท
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ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา ล้มฟ'นร์ 

ๆลาหรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น ทู่กันส ีฟิล์ม 

กระดาษเชียนโปสเตอร ์ฟิล์มสไลด ์แถบนันทิกเสียง หรือภาพ 

(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการ 

ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน าลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิน ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที2่8พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆที่เกี่ยวช้องที'กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเซ่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ๆลๆ 

หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ ์

คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร ์

กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ๆลๆ หรือ ประเภทวัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบและอะไหล ่อาทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ ชีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 

เมาส์เมมโมรีชิป (RAM) คัตชีทฟิดเตอร ์พรินเตอร ์สวิต 

ขิงป้อกช ์เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เราเตอร ์ๆลๆ ที ่

จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถเบิกจ่ายไต้ตามประเภท 

รายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด'วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้
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วัสดุอื่น จำนวน 1,088 นาท

- เฟือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสด ุ

คงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเฟือประกอน ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟือจัดหาสิงของที่ใช้ใน 

การข่อมแขมนำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม 

ปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกันค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นด้น ประเภทวัสดุคงทน 

อาทิเช่น มิเตอร์นํ้า -ไฟฟ้า สมอเรือตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม 

แก๊ส หัววาล์วเป็ด - ป็ดแก๊สๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

อาทิเช่น อุปกรณ์ปังดันสัตว ์ๆลๆ ที่จำเป็นในการปฏิปัติงาน 

และสิงของอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องหรือค่าใช้จ่ายอืนที่สามารถ 

เนิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริม 

การปกครองห้องลินต่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษ.ภาคม 2564 หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวช้องท่ีกำหนดภ ายหสังเทศปัญญัตินี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารสำนักงาน ซุ้มเฉลิม 

พระเกียรต ิอาคารเอนกประสงค์เทศนาล (ศาลากลางน้าน) 

หม1ูที ่2 ลานกีฬา หมูที่ 10 ลานกีฬาด้านยาเสพติดหน้า 

สำนักงานเทศนาล และค่าไฟฟ้าของกล้อง CCTV หรือไฟ 

ประดันสถานที่หรือที่สาธารณะอื่นๆ หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศนาลตำนลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที ่

สามารถเนิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2565 เป็นไปตามระเนียนกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่านี้าประปา ค่านี้านาดาล จำนวน 20,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาท่ีใช้ประจำที่ใช้ประจำอาคาร

สำนักงานอาคารเอนกประสงค์เทศนาล หมู่ที ่2 ลานสุขภาพ 

และกีฬาหมู่ที่ พและอาคารทรัพย์สินท่ีอยู่ในความดูแลของ 

เทศนาลตำนลหนองเรือหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเนิกจ่าย
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ได'ตามประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565 เป็นไ■ปตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่านริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราขการของเทคบาลตำบล 

หนองเรือ ทั้งแนนประจำสำนักงานและแนนมือถือ เบอร ์

อินเตอร์เน็ตรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใหได้มาชึ่งบริการดังกล่าว 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวันที่

30 มิถุนายน 2565 เป็นไปตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าตัวยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 นาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

(Internet) หรือค่าดำเนินการปรันปรุงระนนความเร็วสูง 

(AD5L) ใช้ประจำสำนักงานเทศนาล ระนนการเชือม 

อินเตอร์เน็ตของ อปท. ค่าเจ่าโดเมนเนม ค่าเจ่าระนนสาร 

นรรณอิเล็กทรอนิกส ์ค่าเจ่าระนนcloud server ค่าจัดทำ 

ระนนคอมพิวเตอร์ ค่าจัดทำและปรับปรุงเว็บไพ ค่าวิทย ุ

สื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายน้ีเป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที่30 มิถุนายน 2565 

หรือระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไพ' และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 10,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกันการเช่าพื้นที่เว็บไพ' อาทิเช่น 

ค่าเจ่าโดเมนเนม ค่าเจ่าระนบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ค่า 

เจ่าระนบ cloud server ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องๆลๆ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2565เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562



งบลงทุน รวม 174,000

ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,000

ครุภัณทํ'สำนักงาน

โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แนบมีพนักพิง จำนวน 24,000

- เพื่อจัดอี้'อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด (รองปลัด/หัวหน้าสำนัก 

ปลัดเทศนาล) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น 

เกี่ยวข้อง ดังนี้.-

(1) ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 180 ซม. ลึก 80 ซม.สูง 75 ซม.

(2) แผ่นหน้าปูโต๊ะผลิตจากไม่พารติเคิลนอร์ด เกรด A หนา 

ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปดขอบด้วย PVC ให้เรียนร้อย

(3) เคลือบผิวเมลามีนหรือลามิเนตกันน้ํา ทนความร้อนและ

รอยขีดข่วนได้ดี

(4) มีลืนจักซ้าย-ขวา พร้อมกุญแจล็อคทั้ง 2 จุด หรือม ี

ลินจักกลางเพิ่มก็ได้มีแท่งเหล็กหนา รันนํ้าหนักด้านโต๊ะ

(5) เก้าอี้แนนมีพนักพิงเข้าชุดกันโต๊ะ 1 ตัว

(6) ลินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องกินที่เหมาะสมและประหยัด เนื่องจาก

ไม'มีในนัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

กำหนด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใซ้ในการปฏิปัติงานภายในสำนักงานเทศนาล 

สำหรันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิปัติงาน มิใข่ครุภัณฑ์ที่ใข้ในการนริการ 

สารารณะโดยตรง จึงมิได้นรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องกิน 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่มท 

0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15พฤนภาคม 2562

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 150,000

- เพื่อจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเนอรักลาส ขนาดกว้างไม่

น้อยกว่า 5.40 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม 

พร้อมติดตั้งตามทีเทศนาลกำหนด โดยมีรายละเอียด 

คุณลักษณะของซุ้มเฉลิมพระเกียรติๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที ่

จำเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้-

- กรอนพระนรมฉายาลักษณ์ไฟเนอรักลาส ขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร

บาท

บาท

นาท

นาท
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- พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ขนาดกว้างไม1น้อย 

กว่า 1.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

- ตราสัญลักษณ์เป็นไฟเบอร์กลาสสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

- คร6ุทไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

- ป้ายหรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  

0.45 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร

- ป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

- พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง ทำจากไฟเบอร์กลาส สูงไม่น้อย 

กว่า 1.00 เมตร

- รานรองกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ไฟเบอร์กลาสสีทอง 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร 

- รานเสียบธง ไฟเบอร์กลาสสีทองขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

1.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 2 ราน

- ธงขาต ิขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 

1.20เมตร จำนวน 3 ผืน

- ธงตราพระจำพระองค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 3 ผืน

- โครงเหล็กคํ้ายันด้านหลังเหล็กขา เหล็กคายัน เหล็ก 

กล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 X 2 นิ้ว แบบหนา

- กรณีท่ีมิได้ระบุไว้ให้เป็นดุลพินิจของผู้ตรวจรับพัสด ุโดย 

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีเงื่อนไข

- งานโดท่ีจำเป็นต้องไขในการติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข เพื่อไห้ 

งานเรียบร้อย ผู้ขายต้องจัดหาเพิ่ม

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ินที่เหมาะสมและประหยัด เนื่องจาก 

ไม่มีในบัญชีมาตรรานครุภัณพ์ของสำนักงานประมาณกำหนด 

- เป็นครุภัณพ์ท่ีบรรจุไว้ไนแผนพัฒนาท้องกิน ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ. 

2566-2570) หน้าที ่146 สำดับที ่1

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอหนองเรือ จำนวน 30,000 บาท



118

- เฟือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ 

ใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ 

หนองเรือ นิระจำปีงนนิระมาณ พ.ศ.2566 ในการช่วยเหลือ 

ดูแลนรรเทาทุกข์ผู้นิระสนสารารณภัยต่างๆ รวมถึงการ 

ช่วยเหลือนิระชาชนต่าง ๆ ตามภารกิจของกาชาด เป็นไนิ 

ตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 

องค์กรนิกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 ทั้งนี้จะเนิกจ่ายได้ 

ตามฐานะการคลังหรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวช้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ ไนิตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่111 ลำดันที4่

งบรายจ่ายอีน รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น

รวม 20,000 บาท

โครงการสนับสนุนการนิระเมินการจัดนริการสารารณะ

- เฟือเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสกาปันที'เป็นกลาง เพื่อเป็น 

ผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของรันนริการในการขอรัน 

การนิระเมินนิระสิทธิภาพและนิระสิทริผลการนิฏิปัติราชการ 

หรือพัฒนาระนนต่าง ๆ ชึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือนิรันนิรุง 

ครุภัณฑ์ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เป็นไนิตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการนิกครองท้องกิน ด่วนมากที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พถุนภาคม 2564 เรืองรูนิแนนและการ 

จำแนกนิระเภทรายรันรายจ่าย งนนิระมาณรายจ่ายนิระจำปี 

ขององค์กรนิฦครองส่วนท้องกินและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยว 

ช้อง ตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที่ 30มิถุนายน 2565 เป็นไนิตามระเนียนหนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ทีเกี่ยว ข้องทีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ไน ิ

ตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570)หน้าที1่78 

ลำดับที ่14

จำนวน 20,000 นาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 505,400 บาท

งบบุคลากร รวม 218,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 218,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน จำนวน 218,400 นาท
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณ ตั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหรือหนังสือสั่งการหรือ 

ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยว

ข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 287,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราจการอันเปีนประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชน์ 

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกินพนักงานเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ตรวจรายงานและประเมินศวามชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้'ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ๆลๆ เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 หนังสือ 

กระทรวงการคลัง ต่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 

กันยายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ด1วนทีสุด ที ่มท 0808.2/ว 2580 ลงวันที ่12 กันยายน 

2561 หรือกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้อง 

ในอัตราทีกำหนดกฎหมายกำหนด หรือประกาศอัตราที ่

กำหนดของเทศบาลแล้ว แต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

- เฟือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ 

แทนอืนเปีนกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่ 

พนักงานท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ค.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณท้ 
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ทีกำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ด.ท.และ ก.อบต. 

ด่วนทีสุด ที่มท 0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 

ประกอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ 

ว 4288 ลงวันที ่24 รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่มท 0808.2/ 

ว 3072 ลงวันที2่9 กันยายน 2557 เรืองแนวทางการเบิก 

จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน์มีลfัๆษณะ 

เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องดินหนังสือ  

สำนักงาน ก.จ. ก. ท. และก. อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ 

ว 380 ลงวันที2่6 กุมภาพันธ์2558 เรือง ประกาศ ก.จ. 

.ก.ท.,และ ก.อบต. เรือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกียวกับ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธี'การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ  

พนักงานส่วนท้องดินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องดิน พ.ค.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 

ที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องดิน พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นด้น ๆลา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องดิน พ.ศ.2559 หรือ ระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเจ่าบ้านค่าเจ่าชื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล

บาท

บาท
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จึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้เป็นไบีตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณทํและวิธิการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า 

บ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างบีระจ่า จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก'พนักงาน 

เทศบาลและลูกจ้างบีระจำ จึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตร เป็นไบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน 

ห้องกิน พ.ศ.254แเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ. ศ.2549 

อัตราที่กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที ่กค.

0422.3/ว257ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันร์ 

2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 

ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอ่ืนๆ ที ่

เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต ่

กรณี

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ จำนวน 120,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าบีกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าบีก 

หนังสือหรือจัดทำเอกสารรูบีเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน

ต่าง ๆของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการบีฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการบีฏิบ้ติงานของเทศบาลและผลการบีฏิบิติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ
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63? ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การปันทึกภาพ 

ยนตร์วิดีโอ วิดีทัศน ์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา 

ประจาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศนาลในสื่อประเภท 

ต่าง ๆ เช่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร 

แผ่นพันป้ายประจาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างเหมานริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานริการให้ 

ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด จึ่งมิใช่'เป็นการ 

ประกอน ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรันจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่านริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมา 

อืนๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ทึสามารถเบิกจ่ายใน 

ประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเปียนๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงรันท่ี 30 

มิถุนายน 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือส่ัง 

การอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

(5) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิปัติงานรองรันการให้นริการประจาจน 

ในการปฏิปัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมานริการในการปฏิปัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การจัดจื้อ 

จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกที่ประจาจนจะได้รัน 

จากการนริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อย่ในอำนาจ 

หน้าที่ท่ีสามารถเนิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้ตามระเนียน

กรณีจ้างเหมานริการ ให้ลือปฏิปัติตามหนังสือสั่งการ 

ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560



4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว1452

ลงวันท่ี 27 พฤแภาคม 2541

5) หนังลือสั่งการอื่น ๆ หรือระเปียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปีฏิปัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ปีระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังลือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเปียแต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 

ได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งปีระมาณการไว้หรือตาม 

ระเปียแกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเแกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวถัแการรัแรองและพิธีการ จำนวน 10,000

(1) ค่ารัแรองในการต้อนรัแบุคคลหรือคณะบุคคล

- เฟือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดื่ม ค่าของขวัญของที่ 

ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที ‘เกี่ยวเนื่องในการเลี๋ยง 

รัแรองรวมทั้งค่าแริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายทีเกียวกัแการ 

รัแรองเพื่อเป็นค่ารัแรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ 

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุศคลที'เดินทางมาจากต่างปีระเทศ 

เฟือลงนามทันทีกข้อตกลงรวมทั้งผู้มีส่วนเกียวข้องและ 

เจ้าหน้าที่ที'เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 

เป็นไปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว0766 

ลงวันที ่5 กุมภาพันธ ์2563 กอรปีกัแระเปียแกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเปียแหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ทีเก่ียวข้องหรืออัตราทีกำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าริ'แรองในการปีระขุมสภาท้องกิน การ 

ปีระขุมคณะกรรมการพัฒนาท้องกิน คณะกรรมการติดตาม 

และปีระเมินผลแผนพัฒนาเทศแาล คณะกรรมการสน้แสนุน 

แาท
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การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ หรือคณะอน ุ

กรรมการที่ได้รับแต่งตํ่งตามกฎหมาย ตามระเบียบหรือ 

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือของเทศบาลใน 

โอกาสต่าง ๆ ในการประขุมคณะกรรมการตามคำสั่ง หรือ 

การประขุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องกินรัฐวิสาหกิจ  

หรือเอกชน ๆลๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม 

และค่าใช้จ่ายอื่นทีเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง 

ค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวช้อง เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที5่ 

กุมภาพันธ์2563 กอรปกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

จ่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่นๆที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายไต้ทุกรายการภายในวงเงินที่ประมาณ 

การต้ังไว ้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 

และพิธีการ หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับค่าสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าบริการจอดรถ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางต่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายรน ๆ ที ่

เกี่ยวช้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.

2555 แกิไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

10,000 บาท



ค่าลงทะเบียนในการดีกอบรม จำนวน 20,000 บาท

- เบื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเรียกขื่ออย่างอัน ในการ 

ดีกอบรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าที'จ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการดีกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นซึ่ง 

ไม,ใช้หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงส่าหรับผู้บริหารท้องกินสมาขิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เบื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอัน ๆ ที่เกี่ยวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดีกอบรมและการ 

เช้ารับการดีกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

- เบื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำ หรือ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องกิน เพือเป็นดำเนินการประชุม 

ประชาคม รับฟังความคิดเห็น ให้ความรู้แก่ประชาชนและ 

กลุ่มเป็าหมายที่เกี่ยวช้องกับแผนพัฒนาท้องกิน ๆลๆ หรือ 

การได้มา ขื่งช้อมูลในการวางแผนพัฒนาเทศบาลอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวช้องได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลค่าวัสดุในการดีกอบรมและค่าใช้จ่าย 

อันๆ ทีจำเป็นตามโครงการๆ ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดีกอบรมและการ 

เช้ารับการดีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557ประกอบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657 ลงวันที ่

30 มิถุนายน2565 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอัน ๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น(พ.ค.2566-2570) หน้าท่ี178ลำดับที1่1

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 5,000 บาท

- เบื่อเป็นค่าช่อมแซมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา
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และซ่อมแชมครุภัณฑ์ เพือเป็นค่าซ่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้ 

สามารถใช้งานได้ตาม ปกต ิเซ่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรันอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารรถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นต้นๆลๆหรือค่า 

บำรุงรักษาและซ่อมแชมสิงถ่อสร้าง เพื่อเป็นค่าซ่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้สามารถใช้งานไต้หรืออยู ่

ในสภาพทีสม'บูรณ์ตามปกติ เซ่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรันผิดชอน เป็นต้นๆลๆ เป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 ดังนี้.-

1. ค่าซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชี่งมีทั้งค่าสิงของและ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เนีกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือซ่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิปัต ิดัง นี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของยุคคลภายนอก ให้เนิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมานริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที่องค์กรปกครองส่วนท้องสินชื้อมาใช้ใน 

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เป็กจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานยุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องสิน 

จ้างเป็นการจ้างจั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เนิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งนริการ

3. ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอน ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรันผิดชอน 

ของผู้รันจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูนนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชปัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการนริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเนียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย



การจัดข้อจัดจ้างและการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม

จำนวน

35,000

20,000

บาท

นาท

-เ พื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทนวัสดุ 

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอนดัดแปลง ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใชั่ไนการช่อมแขมนำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกัน 

ค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นหนังสือเคร่ืองคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษเล็ก ทีเย็นกระดาษ ขนาด 

เล็ก ไม้นรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ เครื่อง 

เย็นกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระนรมฉายา 

ลักษณ ์แผงปิดประกาศ แผ่นปัๆยข้อสำนักงานหรือ 

หน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่าน 

ปรันแสง พรม นาฬิกาแขวน พระพุทรรูปพระนรมรูป 

จำลอง กระเป้า ตราชั่งเล็ก ผ้าในติดตั้งในสำนักงานผ้าใน 

เต้นท์ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญประจำปัาน แผงกันห้องแนน 

รื้อถอนได้(partition) หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น 

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลน นํ้ายาลนคำผิด เทป 

กาว ลวดเย็นกระดาษ กาว สมุด ของเอกสาร ตลันผงหมึก 

นํ้าหมึกปรินที คสิปเทป พีวีขี.แนนใส นํ้ายาลนกระดาษไข 

ไม้นรรทัด ตัวเย็นกระดาษเข็มหมุด กระดาษคาร้นอน แฟ้ม 

กระดาษไข สมุดปัญช ีสมุดประวัติช้าราชการ แบนพิมพ ์

ผ้าสำลี รงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ไดัจากการชื้อหรือจ้างพิมพ ์ของใช้ 

ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดืมสำหรับบริการ 

ประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย 

ดอกไม้ ๆลๆ และอื่น ๆ ที'จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องอื่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พกุษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที ่

เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำบวบ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการ'ซ่อมแจมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับ 

ค่าวัสดุ อาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน 

ภาพ กล่องและระวิงใส่ทีลืมภาพยนต์ เครื่องกรอเทปเลนลืจูม 

กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย 

ประขาสัมพันธ์ ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น 

พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ทีลืม ทีลืมสไลด ์แถบปันทึก 

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาว 

ดำที'ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผย 

แพร่ผลการดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริม 

การปกครองห้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที' 

28 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังลือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที'ใช้ใบการจ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุเช่น ค่าขบส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทบ อาทิเช่น แผ่นหรือจานปับทึกข้อมูล ๆลๆ 

หรือประเภทวัสดุสิบเปลือง อาทิเช่นอุปกรณ์ปับทึกข้อมูล 

เทปปับทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเคร่ืองพิมพ ์

คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครืองพิมพ์แบบเลเจอร ์

กระดาษต่อเบื่อง สายเคเบิลๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ ์

ประกอบ และอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ 

ไดร์ฟ แป้นพิมพ์ชีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมาส์
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เมมโมรื่ชิป (RAM) คัตชีททืดเตอร์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกช์ 

เครื่องกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองอ่าน 

และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เราเตอร์ๆลๆ ที่จำเป็นหรือ 

ค่าใข้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ต่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

งานบริหารงานคลัง รวม 3,981,830 บาท

งบบุคลากร รวม 3,151,430 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,151,430 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล

-เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

จำนวน 2,588,760 บา ท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 78,000 บาท

- เทือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตาม 

ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องลิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 

จากเงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547 และ หนังสือ 

สำนักงาน ก.กลาง ที่มท0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์

2548 ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำ 

ตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ราย ดังนี้

(1) นักบริหารงานการคลัง ระดับด้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

กองคลัง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500.- บาท 

จำนวน 12 เดือน

(2) นักบริหารงานการคลัง ระดับด้น ตำแหน่งหัวหน้าผ่าย 

บริหารงานคลัง เป็นเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ!,500 บาท 

จำนวน 12 เดือน
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ฒ ปัก■บริหารงานการคลัง ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝาย 

พัฒนารายไต้ เป็นเงินม่ระจำตำแหน่ง เดือนละ 1,500 บาท 

จำนวน 12 เดือน

- เป็นไม่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564 - 2566)

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันม่ระกาคคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว

กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559 

ม่ระกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังในปีงบม่ระมาณ และ 

หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 452,330

- เพื่อจ่ายเป็นเงินคำจ้างพนักงานจ้างและเงินม่รับม่รุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน สำหรับ

พนักงานจ้าง

■ เป็นไม่ตามหนังสือสำนักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต.

ด่วนท่ีสุด ที่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

หรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

- เป็นไม่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ค.2564-2566)

และแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน และหรืออัตราทีกำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 32,340

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน

จ้างหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน สำหรับ 

พนักงานจ้าง

- เป็นไม่ตามม่ระกาคคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

(ก.ท.)เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว(ฉบับที2่) หนังสือสำนักงาน ก. จ. ก. ท. และ ก.อบต.

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558

หรือระเบียบกฎหมายกำหนดอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

บาท

บาท
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- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564 - 2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุปันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 814,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 308,400 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องกิน

จำนวน 80,000 นาท

(1) ค่าตอ,บแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน ์

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น คณะกรรมการจัดชื้อ 

จัดจ้าง ฯลฯเป็นต้นหรือค่าใชัจ่ายอื่นที่เก่ียวข้องเป็นไปตาม 

พระราชปัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการนรืหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ระเนียนกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดช้ือจัดจ้าง 

และการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง 

การคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 

2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว 2580 ลงว่'นที ่12 กันยายน 2561 หรือ 

กฎหมายระเนียน หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในอัตราท่ี 

กำหนดกฎหมายกำหนด หรือประกาศอัตราที่กำหนดของ 

เทศนาลแล้วแต่กรณี

(2) เงินรางวัล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น ของรางวัลหรือเงินรางวัล 

ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้เทศนาล รวมทั้งกรณีอื่น ๆ ตาม 

ความเหมาะสมหรือ ระเนียนหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(3) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอื่น ส่าหรันพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอน 

แทนอืนเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก' 

พนักงานท้องกินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2557เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่ 

กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ,ก.ท. และก.อนต 
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ด'วนทีสุด ที ่มท 0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 

มีระกอนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ 

ว 4288 ลงวันท่ี 24 รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ 

มีกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2/ว 859 ลงวันที ่29พกุษภาคม 

2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่มท 0808.2/ 

ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน2557 เรือง แนวทางการเบิก 

จ่ายเงินมีระโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเคษอันมีลัๆษณะ 

เป็นเงินรางวัลมีระจำปีแก่องค์กรมีกครองส่วนท้องกิน 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด'วนที'สุด ที่มท 

0809.3/ว 380 ลงวันที ่26 กุมภาพันร 2558 เรื่อง มีระกาศ 

ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไมีเก่ียวกับ 

หลักเกณ1ท ีเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินมีระโยชน์ตอบ 

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลมีระจำปี 

สำหรับพนักงานส่วนท้องกิน ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของ 

องค์กรมีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558 หรือ ระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ทีเก่ียวข้องหรืออัตราทีกำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินทีสั่งมีระมาณการไว ้หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรมีกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2562

ค่าตอบแทนการมีฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่ามีฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างมีระจำ และพนักงานจ้าง ทีได้รับ

คำสั่งมีฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นด้นๆลๆ ของสำนักมีลัดเทศบาล เป็นใมีตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ 

มีฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรมีกครองส่วนท้องกิน 

พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 158,400

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าชื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน 

เทศบาลชึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไมีตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

บาท

บาท
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ท้องกิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

หนังสือกระทรวงมหาดไพย ที่มท 0808.2/ว 5862 ลงวับที ่

12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าบของข้าราชการส่วนท้องลิน หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลัง เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกบาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกบาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างบิระจำ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกบาบุตรให้แก'พนักงาน

เทศบาล ชึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกบาบุตร เป็นไบ ิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียว

กับการศึกบาบุตรของพนักงานส่วนห้องกิน พ.ศ.2541แกไข 

เพิ่มเติมลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 อัตราที่กำหนดตามหนังสือ 

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0809.3/ 

ว 1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันร 2559 กระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0809.3 /ว 4522 ลงวันพื่ 9 สิงหาคม 2559 หรือ 

ระเบียบหนังลือส่ังการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาชี่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าบิกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าบิก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูบิเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่ากำจัดสั่งบิฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิงบิฏิกล นำไบ ิ

บำบัดและกำจัดนอกอาคาร หรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคาร 

ลูบออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารด่าง ๆ ของเทศบาลที ่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบ้าย 

ยานพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ
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(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย 

เอกสารค่าบริการทีโห้ไต้มาช่ีงเครืองถ่ายเอกสารใด ๆที ่

สามารถเนิกจ่ายได้'ตามระเนียนๆ

(5) ค่าจัดทำรายงานผลการป้ฏิปัติงาน เฟือจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการป้ฏิปัติงานของเทศนาลและผลการป้ฏิปัติงาน  

ตามนโยนายผู้นริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเนิกจ่ายได้ตามระเนียนๆ

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เฟือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปีดป้ระกาศการจ้างทำโป้สเตอร ์การปันทึกภาพ 

ยนตร์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป้ถ่าย การจ้างโฆษณา 

ป้ระชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศนาลในสึ่อป้ระเภท 

ต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์ วารสาร 

แผ่นพันป้ายป้ระชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศนาล 

ให้กระทรวงการคลัง กรมรนารักษ ์และที่ดินแป้ลงอื่น ๆ ที ่

จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเพื่อให้ได้มาชึ่งการเข้าใข้ป้ระโยชน์ ๆลๆ 

(8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาเฟือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามดำพิพากษาและอื่นๆที่จำเป็น 

ในลักษณะเดียวกัน โดยถือป้ฏิปัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 966 ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 

และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง

(9) ค่าเนี้ยป้ระกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ระกันภัยรถราชการของ 

กองคลังตามพระราชปัญญัติคุ้มครองผู้ป้ระสนภัยจากรถ 

พ.ค.2535 หรือระเนียนอัน ๆ ที่เก่ียวช้องหรือกฎหมาย 

ระเนียนกำหนดหลังเทศปัญญัติน้ี ๆลๆ

(10) ค่าจ้างเหมานริการ เฟือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานริการให้ 

ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหน่ึง อย่างใด ชีงมิใช่เป็นการ 

ป้ระกอน ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความป้ลอดภัยจ้างเหมารถรันจ้าง จ้างเหมา 

ป้ระเมินองคํกร จ้างเหมาขนย้ายค่านริการกำจัดป้ลวกค่าล้าง 

อัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 

ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ทีสามารถเนิกจ่ายในป้ระเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเนียนๆ ๆลา เป็นไป้ตามหนังสือกระทรวง 
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มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว 1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(11) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรันการให้บริการ 

ประชาชนในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการ 

ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร 

การจัดชื้อจัดจ้างเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ 

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได ้

ตามระเปียนๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังลือสั่งการ 

ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานส้มพันร์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที ่

ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนืองในการเลี้ยง 

รับรองรวมทั้งค่าบริการ จึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ 

รับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกบาดูงาน หรือ 

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

เพิอลงนามปัน'ทักข้อตกลงรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวช้องและ 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 

0766 ลงวันที5่กุมภาพันธ์2563กอรปกับระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ 

คณะอนุกรรมการท้ใด้รับแต่งท้ังตามกฎหมายหรือตาม 

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือของ 

เทศบาลตำบลในโอกาสต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 

ตามคำสั่งหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

รัฐวิสาหกิจหรือเอกจนๆลๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที'เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง 

รับรองรวมทั้งค่าบริการ จึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวข้อง เป็นไป 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที ่5 กุมภาพันธ ์2563 กรรปกับระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ทัเกิยวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ประมาณ 

การตั้งไว ้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 

และพิธีการ หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
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เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที'ได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก

ค่าบริการจอดรถ ท้าอากาศยาน ค่าผ่านทางด1วนพิเศษ 

ค่ารรรมเนียมในการใช้สนามบิน และคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวช้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ค. 

2555แกิไขเพิมเติมถึง (ฉบับที4่) พ. ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติ'นี้แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการติกอบรม จำนวน 40,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่ารรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอื่น ในการ

ติกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการติกอบรมที่หน่วยงานอื่น 

ชึ่งใม1ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เช้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

บาท

บาท
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โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 160,000 บาท

- เทือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดทำพัฒนา และปรับปรุงระบบ 

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 

ตามโครงการ อาทิเช่น จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

จัดหาแผนที่ทางอากาศ จ้างเดินลำรวจ จ้างลงข้อมูลในระบบ 

จ้างผู้ช่วยงานสำรวจข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที1่79 ลำดับที1่7

ค่าบำรุงรักษาและช่อมเพม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าช่อมเพมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแ‘ซมครุภัณฑ์ เทือเป็นค่าช่อมแ1ซมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให ้

สามารกใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาศ เครืองก'ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุด่าง ๆ เป็นต้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมเพมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมเพม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันท่ีอยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน 

สภาพท้สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานหรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้นๆลๆ เป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันท่ี 28พถุษภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมเพมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือช่อมเพมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย
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(2? ค่าสิงของที่องค์กรย่กครองส่วนท้องกินช้ือมาใช้ใน

การ'บำรุง รักษาหรือจ่อมแจมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรย่กครองส่วนท้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งนริการ

3. ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใจเป็นการย่ระกอน ดัดแย่ลง ต่อเติม 

ครุภัณทํหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรันผิดจอน 

ของผู้รันจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูนน้ำ ค่าจ่อมแจม 

ทรัพย์สิน ๆลๆ เป็นด้น

- เป็นไย่ตามพระราจปัญญัติการจัดช้ือจัดจ้างและการนริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวช้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ย่ระเภทวัสดุคงทน วัสดุ 

สิ้นเย่สืองวัสดุอุย่กรณ์ย่ระกอนและอะไหล ่รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อย่ระกอนดัดแย่ลง ต่อเติม หรือย่รันย่รุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการจ่อมแจมนำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามย่กติรายจ่ายที่จำระพร้อมดันค่าวัสด ุ

อาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาป ีค่าย่ระกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นด้น 

ย่ระเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็นกระดาษ ขนาดเล็ก ไม้นรรทัด 

เหล็ก กรรไกร เด้าอีพลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้นตะแกรง วาง 

เอกสาร เครื่องดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ เครื่องเย็นกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระนรมฉายาลักษณ์ แผงปัด 

ย่ระกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย 

ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านย่รันแสง พรม นาฬิกาแขวน 

พระพุทรรูย่พระนรมรูย่จำลอง กระเป้า ตราชั่งเล็ก ผ้าใน 

ติดต้ังในสำนักงานผ้าในเต้นทํขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญย่ระจำ 

ปัาน แผงกันห้องแนนร้ือถอนได ้(partition) หรือย่ระเภท 

วัสดุสิ้นเย่สือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ย่ากกา ยางลน

96,000

30,000

บาท

นาท
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นํ้ายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาบ กาว สมุด ชอง 

เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินทีเทป ทีวีชี.แบบใส นํ้ายา 

ลบกระดาบไข ไม้บรรทัด คสิป ตัวเย็บกระดาบ เข็มหมุด 

กระดาบคาร์บอน กระดาบไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัต ิ

ข้าราชการ แบบทีมท ีผ้าสำลี ธงชาต ิสิ่งทีมทีที่ได้จากการชื้อ 

หรือจ้างทีมที ของใจในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม 

สำหรับบริการประชาชนในสำปักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่มกรวยดอกไม้ าลา และอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือคำใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที2่8พฤบภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ 

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเฟือประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ

รายจ่ายเฟือจัดหาสิงของที่ใชในการจ่อมแชมบำรุงรักบา 

ทรัพย์สินใท้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาบีค่าประกันภัย ค่า 

ติดต้ัง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้ง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัด 

แรงดันไฟฟ้ามาตรสำหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟ 

โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส ์ไมค่ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น ฟิวส์เทปพัน 

สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร ์

และชินส่วนวิทย ุลูกถ้วยสายอากาศ รืชีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส ์

คอนเดนเชอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเชนช์ เบรกเกอร์สายอากาศ 

หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครืองรับโทรทัศน์ จานรับ 

สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรีโชล่าเชลล ์กล่องรับสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ อาทิเช่น 

ดอกลำโพง ฮอร์นสำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง 

บังคับทางไฟ ๆลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครอง

2,000 บาท
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ท้องกินด'วนมากที่ มท 0808.2/ว1095ลงวันที ่28พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000

- เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใข้ในการซ่อมแขม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่

ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล๊อค ล๊อค 

เกียร ์ล้อคคลัจ ลือศพวงมาลัย ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

สินเปลือง อาทิเช่น ยางรถยนต ์น้ามันเบรก น๊อตและสกร ู

สายไมล์เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากล่ัน ๆลๆ หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่อาทิเช่น เบาะรถยนต์ เบรก 

เครื่องยนต์ (อะไหล่) ขุดเกียร์ ครัข พวงมาลัย สายพานใบพัด 

หม้อน้า หัวเทียนแบตเตอรี ่จานจ่าย ล้อ กังน้ามันไฟหน้า

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต ์

กันขนรถยนต์เข็มขัดนิรภัยสายไฮดรอสิคๆลๆ หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท รายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมล่งเสริมการปกครองท้องกินต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเช้ือเพสิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ

ซ่อมแขมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้นอาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ามัน 

เชือเพลิงน้ามันเบนขิน น้ามันเตาน้ำมันก๊าด ถ่าน ก๊าส 

น้ามันแก๊สโขฮอล์ล น้ามันคีเขล น้ามันเคร่ือง น้ามันจารบี 

น้ามันเกียร ์น้ามันหล่อล่ืนๆล ๆหรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ 

บาท

บาท
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เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหปังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ

ที่ใช้ในการค่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใข้งานได้ 

ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่า 

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ัง ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเช่น ขาต้ังกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 

ใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทปเลนล์ชูม กระเปาใส่กล้อง 

ถ่ายรูป บีายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก บีายประชาสัมพันธ์ 

ๆลา หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่นพู่กัน ส ีกระดาษ 

เขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูบํสีหรือขาวดำที่ได้จากการ 

ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ที'องถิน ด้วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่28 

พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอัน ๆ ที ่

เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที'ใช้ในการค่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นด้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

ๆลา หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ 

บาท

บาท
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เลเชอร์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลๆลๆ หรือ บิระเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชีดีรอมไดร์พ ิแผ่นกรองแสง แน่นพิมพ ์

เมนบอร์ด เมาส ์เมมโมรื่ชิป(RAM) คัตชีทพิดเตอร ์พรินเตอร์ 

สวิตชิงบ๊อกช์ เครืองกระจายสัญญาณ เราเตอร ์แผ่นวงจร 

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ๆลๆท่ี 

จำเป็นหรือค่าไข้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พอุษภาคม2564 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ทีเกียวข้องทีกำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่ารนาณัต ิค่าชื้อดวงตราไปรษณ ี

ยากรค่าเช่าตูไปรษณีย ์ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนีเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/4657 ลงวันที ่30มิลุนายน 2565

งบลงทุน รวม 16,000 บาท

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 16,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดชื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุกสำหรับงานสำนักงาน 

จำนวน! เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ทึจำเป็นในการใช้งาน โดยม ี

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น 

เกี่ยวช้อง ดังนี้-

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 

(2 core)!!ละ 4 แกน เสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี 

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ 

ประมวลผลสูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยม ี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม‘น้อยกว่า 3.5 GHz 

จำนวน 1 หน่วย
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- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบ'บ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า

4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 

ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ 

จุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 

Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่ 

น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base

- T หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi -Fi (IEEE 802.11 ac)nละ

Bluetooth

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพินฐาน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม และจัดชื้อจัดจ้างตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ 

พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ 

เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลบังคับใช้ไนขณะนั้น หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญณู้ตินิ้  

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ไนการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาล 

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มิใช่ครุภัณฑ์ท่ีใช่ในการบริการ 

สาธารณะโดยตรงจึงมิได้บรรจุไว้ไนแผนพัฒนาท้องกินเป็นไป 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ 

ว 2931 ลงวันที ่15พฤษภาคม 2562
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 514,820 บาท

งบบุคลากร รวม 376,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 376,020 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 376,020 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณสั่งจ่ายไว้ 12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล (หน่วยตรวจสอบภายใน)

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก่ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงปีจจุบัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเปียบรื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 138,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 75,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องกิน
จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบีตราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรม 

การจัดชื้อจัดจ้างๆลๆ เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายรื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐพ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ 

จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 หนังสือ 

กระทรวงการคลัง ด1วนทีสุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที' 

6 กันยายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ด่วนที'สุด ที ่มท0808.2/ว2580 ลงวันที ่12 กันยายน 2561 

หรือ กฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการรื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ใน 

อัตราที่กำหนดกฎหมายกำหนด หรือประกาศอัตราที่กำหนด 

ของเทศบาลแล้ว แด่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเปียบ 

กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ 

แทนอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่
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พนักงานท้องกินเปี■1นรายจ่ายอื่นขององค์ฦรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2557เปีนไปผลการประเมินและหลักเกณห์ที่ 

กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. 

ด่วนทีสุด ที ่มท 0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 

ประกอนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ 

ว 4288 ลงวันที ่24รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเลริมการ 

ปกครองท้องกินที ่0808.2/ว 859 ลงวันที่29 พฤษภาคม 

2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0808.2/ 

ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิก 

จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ  

เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องกินหนังสือ  

สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 

380 ลงวันที ่26 กุมภาพันร 2558 เรื่อง ประกาศ ก. จ.,ก.ท., 

และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรรานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณห ์

เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแด่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 

ที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ 

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเป็นด้น  

ๆลา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

1,000 บาท



ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าชื้อบ้าน ให้แก่พนักงาน

เทศนาล ชื้งมีสิทริเนิกค่าเช่าบ้านได ้เป็นไปตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉปันที ่4) พ.ศ.2562 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่

12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกันการ 

เนิกจ่ายเงินค่าเช่าน้านของข้าราชการส่วนท้องกิน หรือ 

ระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลัง เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษานุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษานุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,800 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกนานุตรให้แก่พนักงาน

เทศนาล ชื้งมีสิทริเป็กเงินช่วยเหลือการศึกนานุตร เป็นไป 

ตามระเนียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกัน

การศึกนานุตรของพนักงานส่วนท้องกิน พ.ศ.2541 แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง(ฉปันท่ี 3) พ.ศ.2549 อัตราที่กำหนดตามหนังสือ 

กรมปัญชีกลาง ต่วนท่ีสุด ที่กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 

มิถุนายน 2559 หนังลือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0809.3/ว 

1013 ลงวันที่!ร กุมภาพันธี2559กระทรวงมหาดไทยที่มท 

0809.3 /ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ึงนริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งนริการ จำนวน 10,000 นาท

(1) ค่าก่ายเอกสาร ค่าเย็นหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการก่ายเอกสาร เย็นหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกันการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศนาลท่ีสามารถเนิกจ่ายได้ตามระเปียนๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิปัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิปัติงานของเทศนาลและผลการปฏิปัติงาน 

ตามนโยนายนู้นริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเนิกจ่ายได้ตามระเปียนๆ
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(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหำป้าย 

หรือแผงปิดป้ระกาศการจ้างทำโป้สเตอร ์การบันทึกภาพ 

ยนตร์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูป้ถ่าย การจ้างโฆษณา 

ป้ระชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศ ,บาล ในสื่อ 

ป้ระเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ์

วารสารแผ่นพับ ป้ายป้ระชาสัมพันธ ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ๆลๆ

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้

ผู้รับจ้างเหมาหำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ชี่งมิใช่เป็นการ 

ป้ระกอบ ดัดแป้ลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณท์หรือส่ิงก่อสร้าง 

าลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานหำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความป้ลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ป้ระเมินองศ์กร จ้างเหมาขนยัายค่าบริการกำจัดป้ลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดหำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในป้ระเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆลๆ เป็นใป้ตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(5) ค่าจ้างช่วยเหสือป้ฏิบัติงานรองรับการให้บริการป้ระชาชน 

ในการป้ฏิบัติงานหน้าท่ีค่าจ้างเหมาบริการในการป้ฏิปัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดหำเอกสาร การจัดซื้อ 

จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกที่ป้ระชาชนจะได้รับ 

จากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจ 

หน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายในป้ระเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือป้ฏิปัติตามหนังสือสั่งการ 

ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเปียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปีฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ปีระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ค. 2541

3) หนังสือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าไข้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย  

ไต้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งปีระมาณการไว้หรือตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองด่ืม ค่าของขวัญของที ่

ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยง 

รับรองรวมทั้งค่าบริการ ชึ่งจำเป็นต้องจ่ายที'เกี่ยวกับการ 

รับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ 

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที'เดินทางมาจากต่างปีระเทศ 

เพื่อลงนามบันทีกข้อตกลงรวมท้ังผู้มีส่วนเก่ียวช้องและ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 

เป็นไปีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 

0766ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ ์2563 กอรปีกับระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปีกครองส่วนท้องถืน พ.ค.2562 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที'กำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(2) ค่าเลี้ยงรับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการปีระชุมคณะกรรมการ หรือ 

คณะอนุกรรมการที'ไต้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม 

ระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือของ

บาท
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เทศบาลตำบลในโอกาสต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 

ตามคำสั่ง หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน 

ท้องกินรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนๆลๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร 

ว่าง และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง 

รับรองรวมทั้งค่าบริการ ชี่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวช้อง เป็นไป 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที ่5 กุมภาพันธ์ 2563 กอรปกับระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ทีเก่ียวช้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได■้ทุกรายการภายในวงเงินที่ประมาณ 

ภารตั้งไว้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 

และพิธีการหรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลัก'บณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานช้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก

คำบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางต่วนพิเศบ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้'สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที ่

เกี่ยวช้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเช้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.

2555 แล้ไขเพิ่มเติมถัง (ฉบับที4่) พ. ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการผ่กอบรม จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอื่น ในการ 

บาท

บาท
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tinอบรมที'องค์กรบีกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราท่ี 

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการติกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นซึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนไท้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาชิก 

สภาเทศบาล ทนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้บีฏิบัติหน้าที่เพื่อบีระโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง เป็นไบีระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เช้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ค.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแซมครุภัณฑ์ เทือเป็นคำซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให ้

สามารถใช้งาน ได้ตามบีกต ิเช่น เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองบีรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นท้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งถ่อสร้าง เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานไท้หรืออยู่ใน  

ภาพท้สมบูรณ์ตามบีกต ิเช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นท้น ๆลาเป็นไบี 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการบีกครองท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว 

1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 ด้งนี้.-

1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามบีกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (คำแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรบีกครองส่วนท้องกิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

บีฏิบัต ิด้งนี้

3,000 บาท
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(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที่องค์กรปกครองส่วนห้องถึนซื้อมาใช่ใน

การบำรุงรักษาหรือข่อมแขมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนห้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใจ่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาข่ึงบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ขื่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณทํหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รับจ้าง อาทิเช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าข่อมแขม 

ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นด้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดขื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณีประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการข่อมแขมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ด้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสดุ อาทิเช่น ค่าขนล่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นด้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังลือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 

เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด 

เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายางที่ถูพื้น ตะแกรงวาง 

เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 

กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ์ แผงบิด 

ประกาศ แผ่นป้ายขื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้าย 

ต่างๆ ที่ใช่ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับแสง พรม นาฬิกาแขวน 

พระพุทธรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราช่ังเล็ก ผ้าใบ 

ติดต้ังในสำนักงานผ้าใบเต้นทํขนาดใหญ่ ผู้ยาสามัญประจำ 

บ้าน แผงกันห้องแบบรือถอนได้ (partition) หรือประเภท

15,000

5,000

บาท

บาท
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วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกายางลน 

นํ้ายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็นกาวกระดาษ สมุด ชอง 

เอกสาร ตลันผงหมึก นํ้าหมึกปรินที เทป ทีวีชี.แนบใส นํ้ายา 

ลนกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็นกระดาษ เข็มหมุด 

กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แทีม สมุดบัญช ีสมุดประวัติ 

ข้าราชการ แนบทีมท ีผ้าสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการชื้อ 

หรือจ้างทีมที ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม 

สำหรับนริการประชาชนในสำนักงาน ทวงมาลัย พวงมาลา 

พานทุ่ม กรวยดอกไม้ ๆลๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม2564 หรือระเบียนหนังสือ

สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอน 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของ 

ที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติรายจ่ายที่ด้องชำระพร้อมกันค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่า 

ขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นด้น ประเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 

ใส่ทีล่มภาพยนต ์เครืองกรอเทป เลนส์ชูม กระเปาใส่กล้อง 

ถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแนนล้อลาก ป้ายประจา สัมพันธ ์

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น พู่กัน ล ีกระดาษ 

เขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์แถนนันทิกเลียงหรือภาพ 

(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปลีหรือขาวดำท่ีได้จากการ 

ล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถเบิกจ่ายได้ตาม  

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095ลงวันท2ี8 พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเบียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

5,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 มาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 'ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอมและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอมดัดแปลง ต่อเติมหรือปรันปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทึใข้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องจำระ'พร้อมกันค่า  

วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แผ่นหรือจานปันทึกข้อมูล 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น อุปกรณ์ปันทึก 

ข้อมูล เทปปันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถนพิมพ์สำหรัน 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลันผงหมึกสำหรันเครืองพิมพ ์

แนนเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเนิล ๆล'ๆ หรือ ประเภท 

วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดืรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แปันพิมพ์ 

เมนนอร์ด เมาส ์เมมโมรี่ซิป (RAM^ตชีทพิดเตอร์ พรินเตอร์ 

สวิตชิง'บอกซ่เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร เราเตอร ์

อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องอ่านและปันทึกข้อมูลแนนต่างๆ ๆลฯ 

ที่จำเป็นหรือค่าใข้จ่ายอื่นท่ีสามารถเนิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายน้ีตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ต่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28พฤษภาคม 2564 

หรือระเนียนหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทคปัญญัตินี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 681,600 บาท

งบบุคลากร รวม 411,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 411,600 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 393,600 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรันปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศนาลตลอดนีงนประมาณคำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

สำหรันพนักงานเทศนาล

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงนิจจุปัน และหรือหนังลือสั่งการหรือ 

ระเนียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 นาท

- เพือจำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศนาล 

นักนรีหารงานทั่วไป ระดันต้น ตำแหน่งหัวหน้าฟ้ายป้องกัน 

และรักษาความสงนเปีนเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ1,500 

นาท คำนวณตั้งไว ้จำนวน 12 เดือน

- เป็นไปตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องกินไต้รันเงินค่าตอนแทน 

นอกเหนือ จากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และ 

หนังสือสำนักงาน ก.กลาง ที ่มท 0809.ร/ว.28 ลงวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2548 ประกอนกฏหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน 

ประจำตำแหน่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาล 

จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกันการ 

นรีหารงาน■บุคคลของเทศนาล (ฉปับที ่64) พ.ศ.2559 หรือ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัดขอนแก่น 

เรืองอื่น ๆ ที'มีผลปังคันใช้ในภายหลังในปีงนประมาณ และ 

หนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือระเนียนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 5 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

และแก่ไขเพิ่มเติมถึงป้จจุปัน และหรือหนังสือสั่งการหรือ 

ระเนียนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที'กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท

ด่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 10,000 นาท

(1) ค่าตอนแทน อปพร.

- เพิ่อจ่ายเปีนค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราจการอัน่เปีนประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ 

อปพร.หรือผู้ท่ีนายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งๆ ๆลๆ เป็นต้น 

หรือค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง เป็นตามระเนียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จำยให้แก่อาสาสมัครป้องกัน 

ภัยฟ้ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2560 

ประกรนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0808.2/ 
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ว 7271 ลงวันที2่6 รันวาคม 2560 เป็นไปตามระเบียบ 

คณะกรรมการบีองกันและบรรเทาสารารณภัยแห่ง ,ซาต ิ

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการบีองกันและบรรเทา 

สารารณภัยพ. ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ค. 

2555 แก้ไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก'พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค. 

2557เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณ1ค์ทีกำหนดตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด'วนท่ีสุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2549ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว4288 ลงวันที ่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

0808.2/ว859 ลงวันที่29 พฤษภาคม2557 หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด'วนทีสุด ที่มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที2่9 

กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ 

แทนอื่นเป็นกรณีพิเคษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท., 

และก. อบต. ด้วนทีสุด ที่มท0809.3/ว 380 ลงวันท่ี26 

กุมภาพันธ์2558เรือง ประกาศ ก. จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. 

เรื่อง กำหนดมาตรรานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณค์เงื่อนไข และ 

วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องกิน 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2558หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตรา 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 

ได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 
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ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงาน•ขององค์กรปีกครองส่วบท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาพึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาพึ่งบริการ จำนวน

(1)ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเส'มหนังสือหรือเช้าปีกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เช้าปีก 

หนังสือ หรือเช้าปีกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปีเล่มท่ีเกี่ยว 

กับการภารกิจงานต่างๆ ของเทศบาล เป็นไปีตามหนังสือกรม 

ล่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกิน ต่วนมากที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที่ 28 พฤบภาคม 2564 เรือง รูปีแบบและการ 

จำแนกปีระเภทรายรับ-รายจ่ายงบปีระมาณรายจ่ายปีระจำป ี

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 2563

(2) ค่ากำจัดสิ่งปีฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปีฏิกูล นำไป ี

บำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ต้ังอาคารสูบ 

ออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ที ่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ เป็นไปีตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกินต่วนมากที ่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฤบภาคม 2564 เรืองรูปีแบบและภาร 

จำแนกปีระเภทรายรับ-รายจ่ายงบปีระมาณรายจ่ายปีระจำป ี

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 ก.ค. 2563

(3) ค่าชักฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก เช่น ผ้าม่าน ผ้าม้วน 

ปีระดับๆ ผ้าเช็ดมือ ๆลๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  ๆ

เป็นไปีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องกิน 

ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปีแบบและการจำแนกปีระเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบปีระมาณรายจ่ายปีระจำปีขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิ่น 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 ก. ค. 2563

(4) ค'าธรรมเนียมต่าง ๆ เทือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบีาย 

ยานพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

185,000

110,000

บาท

บาท
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(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ 

อาทิเช่น ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่า 

อาคารและท่ีดิน ค่าเช่าอาคารในการปฏิบัติงานเก็นเอกสาร 

หรือพัสดุๆ ใช้เป็นท่ีกักกันกลุ่มเสี่ยงโรคระนาดต่าง  ๆเช่น 

โรคติดเชือไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ค่าเช่าอาคารเป็น 

โรงพยานาลสนาม ๆลๆ หรือเพื่อใช้ในราชการภารกิจของ 

เทศนาลตามระเนียนกฎหมายกำหนด ยกเว้น ค่าเช่าน้าน 

เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 254 

ลงวันที ่15 มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที ่19 

กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เรือง รูปแนนและการจำแนกประเภทรายรัน-รายจ่าย 

งนประมาณรายจ่ายประจำป็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 ก. ค. 2563

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมาทำนีายหรือแผงป็ดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การ 

บันทึกภาพยนตร ์วิดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ 

จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารกิจการ 

ของเทศนาลในสือประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพัน นีายประชาสัมพันธ์ 

สิ่งพิมพ์ด่างๆๆลา ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือ 

จ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศนาลและ 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยนายผู้นริหาร และอื่น ๆ ที่จำเป็น 

ในลักษณะเดียวกันที่สามารถเนิกจ่ายได้ตามระเนียนๆ

(7) ค่าติดตั้งโทรศัพท ์เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ๆลๆ ยกเว้น ค่าตู้สาขา 

ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในและ 

อื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกันที่สามารถเนิกจ่ายได้ตาม 

ระเนียนๆ ๆลๆ

(8) ค่าติดตั้งเครื่องรันสัญญาณต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง 

เครื่องรันสัญญาณต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินสิ่งถ่อสร้างอาท ิ

เช่น ติดตั้งจานดาวเทียม เครื่องรันสัญญาณไวไพ่ ๆลๆและ 
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อื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเนิกจ่ายได้ตาม 

ระเนียนๆ ๆลๆ

(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี'ตามคำพิพากษาเพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษาและอัน ๆ ที ่

จำเป็นในลักษณะเดียวกันโดยถือปีฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท0313.4/ว 966 ลงวันที ่3 เมษายน 2543 

และหนังส่ือสั่งการที่เก่ียวช้อง

(10) ค่าเนี้ยปีระกัน เพือจ่ายเป็นค่าปีระกันภัยรถราชการ 

ของเทคนาล อาทิเข่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ทางรา,ซการ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสิ่งปีลูกสร้างอย่างอื่น ยกเว้น อาคาร 

สำนักงานหรืออาคารที่ทำการรวมถึงอาคารปีระกอนอื่นที่ใช ้

ปีระโยชน์ต่อเนืองและน้านพักช้าราชการ ตามพระราช 

บัญญัติคุ้มครองผู้ปีระสนภัยจากรถ พ.ศ.2535 ระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำปีระกันภัย 

ทรัพย์สินขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

ระเนียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องหรือกฎหมายระเนียนกำหนดหลัง 

เทศบัญญัตินี้ๆลๆ

(11)ค่าจ้างเหมานริการนุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมานริการให้ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ชี่งมิใช่ 

เป็นการปีระกอน ดัดแปีลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 

สิ่งก่อสร้าง ๆลๆอาทิเช่น ค่าจ้างที่ปีรืกษา ค่าจ้างออกแนน 

ค่ารับรองแนน ค่าจ้างทำระนนแผนท่ีภาษ ีค่าจ้างทนายความ 

ค่าจ้างผู้'เชี่ยวชาญบัญช ีค่าจ้างปีรันปีรุง website ค่าตรวจ 

วินิจฉัยโรค ค่าทำหมันสัตว ์ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้าง 

เหมาพนักงานรักษาความปีลอดภัยค่าจ้างเหมาเกินกวาดขยะ  

ทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูนนํ้า ค่าจ้างเหมาปีราน 

วัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม ้ค่าจ้างเหมารถรันจ้าง ค่าจ้างเหมา 

ปีระเมินองค์กร ค่านริการกำจัดปีลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างสำรวจและออกแนบก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแนนอาคารต่างๆ ค่าจ้างเหมาปีรันปีรุงและดูแล 

เว็นใชต์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาปีรันปีรุงและ 

ดูแลเว็บไขค์ขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิ่น ๆลๆ และค่าจ้าง 

เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการโนอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเนิกจ่ายใน 

ปีระเภทรายจ่ายนี้ได ้ตามระเนียนๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นท่ี 



169

เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป■ีนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0407/ว1284 ลงวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2530

(12) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเข้น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้วไข้ 

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีของ 

องค์กรปกครองส่วนห้องกินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 2563

(13) ค่าจ้างเหมาที่มิ'ลักษณะการจ้างทำ เพื่อให้ได้มาข่ืงปีาย 

ประชาสัมพันธ์ ป็ายข่ือสำนักงานหรือปีายอื่นๆท่ีใม่มืลักษณะ 

เป็นสิ่งก่อสร้าง เพือจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินงาน 

ต่างๆ อาทิเช่นการจ้างประกอบ การจ้างให้ทำของที่เทศบาล 

มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช้แรงงานดำเนินการ ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องกิน 

ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 ก. ค. 2563

(14) ด่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ 

ประชาชนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษา 

ดูงานและให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชนและช่วยเหลือ 

ประสานงานของกิจการสภาประชาคมเมืองผู้นำชุมชนกับ 

เทคบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอำนาจ 

หน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการ 

ร่วมเทศบาลตำบลหนองเรือ รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ ให ้

คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ และช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ในงานพัสด ุการจัดทำเอกสาร การจัดช้ือ จัดจ้าง 
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การพัฒนาชุมชนเพิ่ม'ช่องทางอำนวยความสะดวกทีประชาชน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที'อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที่27 พฤษภาคม 2541

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนมาก 

ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

5) กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงาน 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันร์ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254 

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที ่มท 

0803.3/ว 1916 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560

9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96ลงวันท่ี

16 กันยายน 2553

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 

ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530

11) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535

12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ค.2562

13) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวช้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
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1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชนัญญ้ติแรงงานสัมพันธ์ พ.ค. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศนัญญ้ตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย ไต ้

ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้หรือตามระเปียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปีกค่าใช้จ่ายในการนริหาร 

งานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฎินัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงน

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศ หรือไปอนรมสัมมนาของผู้นริหารท้องกิน 

สมาชิกสภาเทศนาล พนักงานเทศนาล พนักงานจ้าง รวมทั้ง 

ผู้ทีได้รันคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏินัติหน้าทีเพื่อ 

ประโยชน์ของเทศนาล โดยจ่ายเป็นค่าเนี๋ยเลี้ยงเดินทาง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่านริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ คำธรรมเนียมในการใช้สนามปีน 

ค่าลงทะเปียน ไปอนรมสัมมนาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่

เกี่ยวช้อง เป็นไปตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ค.

2555 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉปันท่ี4)พ. ศ. 2561 ระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติเกอนรมและการ 

เข้ารันการติเกอนรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศนัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเนียนในการติเกอนรม จำนวน 20,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าลงทะเนียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันท่ีเรียกชืออย่างอื่น ในการ 

ติ/กอนรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เปีกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราท่ี 

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็น หรือการติเกอนรมท่ีหน่วยงานอื่นชึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เนีกจ่าย
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ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมท้ังผู้ที'ได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอี1น ๆ ที่เกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคำใช้จ่ายในการปีกอบรมและการ 

เช้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

โครงการบีองกันและแท้ไขบีญหายาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบีองกันและ

แท้ไขบีญหายาเสพติด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

แก1วัยรุน กลุ่มเสียง ปักเรียน ประชาขน ๆลๆ อาทิเข่น 

คำตอบแทนวิทยากรค่าอาหารคำเครื่องดื่ม คำจัดสถานที ่

คำวัสดุอุปกรณี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการๆ 

หรือกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ จัดทำสื่อประชา 

สัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ๆลาเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการ เช้ารับ 

การปีกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 4657 ลงวันที ่

30 มิถุนายน 2565 หรือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวช้อง 

กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี164 ลำดับที1่1

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหต ุ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในโครงการรณรงค์บีองกันและลด

อุบัติเหตุเพื่อรณรงค์บีองกันและลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วง 

เทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ 

ๆลๆ การสั่งด้านตรวจการวัดระดับแอลกอฮอล์และการ 

ดำเนินการอื่น ๆ อาทิเข่นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

คำอาหาร และ เคร่ืองดื่ม ค่าเข่าเครื่องเสียง คำวัสดุอุปกรณี 

และคำใช้จ่ายอื่น ๆ ท1ีจำเป็นตามโครงการ ๆลๆ เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรม 

และการเช้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557
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ปีระกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ 4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปีกครองส่วนท้องกิน ห.ศ.2562 หรือระเปีย•บหนังสือสั่งการ 

อีนๆที่เกี่ยวข้องท่ีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้เป็นไป ี

แผนพัฒนาท้องกิน(ห.ศ.2566-2570) หน้าที ่162 ลำดับที5่

ค่าบำรุงรักบาและช่อมแชม จำนวน

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักบา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักบา 

และช่อมแชมครุภัณฑ์ เหิอเป็นค่าช่อมแชมบำรุงรักบา 

ครุภัณฑ์หรือทรัหย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้ 

สามารถใช้งาน ได้ตามปีกต ิเช่น เครืองคอมหิวเตอร ์

เครืองปีรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องหิมห์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นต้น ฯลฯ หรือ 

ค่าบำรุงรักบาและช่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักบาสิ่งก่อสร้างหรือทรัหย์สินที่มีลักบณะคล้ายกันท่ีอยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานไต้หรืออยู่ใน  

สภาหที่สมบูรณ์ตามปีกติ อาทิเช่น อาศารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้นๆลฯ เป็นไป ี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองท้องกิน ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที ่28 หถุบภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักบาทรัหย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานไต ้

ตามปีกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา ชี่งมีทั้งค่าสิงของและ 

ค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักบณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักบา หรือช่อมแชมทรัหย'สินต่าง ๆ เองให ้

ปีฏิปัต ิต้งนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของท่ีองค์กรปีกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช้ใน

การบำรุง รักบาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปีกครองส่วนท้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักบณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ไต้มาช่ีงบริการ

5,000 บาท
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3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหบึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณทัหรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ฯลฯ เป็นดัน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณีประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักบาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับ 

ค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่าขนล่ง ค่าภาบ ีค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือเครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาบเล็ก ที่เย็บกระดาบ ขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดัดโฟม เคร่ืองตัดกระดาบ เครื่อง 

เย็บกระดาบ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักบณ ์

แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ทีใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทรรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราชั่ง 

เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงานผ้าใบเต้นทํขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญ 

ประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรือถอนไต ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาบหมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลบ นํ้ายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กาวกระดาบ สมุด 

ชองเอกสาร ตลับผงหมึก นาหมึกปรินท ํเทป พีวีชี.แบบใส 

ไม้บรรทัด คลีป ตัวเย็บกระดาบ เข็มหมุด กระดาบคาร์บอน 

กระดาบไข แฟ้ม สมุดบัญช ีสมุดประวัติช้าราชการ แบบ 

พิมพ ์ผ้าสำล ีรงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการชื้อหรือจ้างพิมพ์ 

ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้าม้นไข ชื้ผึ้ง นํ้าดื่มสำหรับบริการ

20,000

5,000

บาท

บาท
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ประชาชนในสำปักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุ่ม กรวย 

ดอกไม้ ๆลๆและอ่ืน ๆ พี'จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 

เปีกจ่ายได้ตามปีระเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปีกครองท้องถิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียนหนังลือสั่งการอืนๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุท่ีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอน 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาส่ิงของ 

ที่ใช้ในการช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปีกติรายจ่ายพี'ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุ อาทิเช่น ค่า 

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าปีระกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น ปีระเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ 

ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอเทปี เสนล์ชูม กระเป้าใส่กล้อง 

ถ่ายรูป ีป้ายไฟแจ้งเตือนแนนล้อลาก ป้ายปีระชา สัมพันธ ์

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น พู่กัน ส ีกระดาษ 

เขียนโปีสเตอร ์ฟิล์มสไลด ์แถนปันทึกเสียง หรือภาพ 

(ภาพยนตร์,วิดีโอเทปี,แผ่นชีดี) รูปีสีหรือขาวดำที่ได้จากการ 

ล้างอัดขยายภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน ๆลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบีกจ่ายได้ตาม 

ปีระเภท รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปีกครอง 

ท้องถึนด่วนมากที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที2่8พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเบียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อปีระกอนดัดแปลง ต่อเติมหรือปรันปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือ 

จัดหาสิงของที'ใช้ในการช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่า 

วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แผ่นหรือจานปันทึกข้อมูล 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น อุปกรณ์ปันทึก 

5,000 นาท

10,000 นาท
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ข้อมูล เทปปันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถนพิมพ์สำหรันเครื่อง 

พิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครืองพิมพ์แบบ 

เสเชอร์กระดานต่อเนือง สายเคเบิลๆสา หรือประเภทวัสดุ 

อุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชีดิรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แนินพิมพ์ 

เมนบอร์ด เมาส ์เมมโมรี่ชิป (RAM) คัตชีทพิดเตอร์ พริ้นเตอร์ 

สวิตชิ่งบิอกชิเครื่องกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

เครืองอ่านและปันทึกข้อมูลแบนต่าง ๆ เราเตอร ์าลา ที ่

จำเป็นหรือค่าไข้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 

หรือระเปียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ี

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าไฟฟ้า จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใข้ประจำที'ทำการสำนักงานนิองกัน 

และนรรเทาสารารณภัย หรือค่าไฟฟ้าของกล้อง CCTV หรือ 

อาคารสถานท่ีทีอยูในความดูแลไข้ประโยชน ์ๆลา หรือค่าไข ้

จ่ายอื่นที'สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายน้ี เป็นไป 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวันที ่

30 มิถุนายน2565 หรือตามระเปียนกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาทีใช้ประจำที่ทำการสำนักงาน

นิองกันและบรรเทาสารารณภัย หรืออาคาร สถานที'ที'อยู่ใน 

ความดูแลไข้ประโยชน์ๆลา หรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถเบิก 

จ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเปียนกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้ 

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.

25,000 บาท

10,000 นาท

5,000 บาท

2562
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นาทค่านริการสอสารและโทรคมนาคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

(Internet) หรือค่าดำเนินการปรันปรุงระนนความเร็วสูง 

(ADSL) ใช้ประจำสำนักงานเทศนาล ระนนการเข้อม 

อินเตอร์เน็ตของ อปท.คำเข่าโดเมนเนม คำจัดทำ และ 

ปรับปรุงเว็บไชต ์ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657 

ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565 หรือตามระเปียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

จำนวน 10,000

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000

เงินอุดหนุน รวม 30,000

เงินอุดหนุนส่วนราขการ

โครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30,000

บาท

บาท

นาท

- เพื่ออุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพ 

ติดจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินงานโครงการป้องกันและ 

แก้ไขปีญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำป ีพ.ศ.2566 

เป็นไปตามระเปียนกระหรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 ประกอนหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2565 หรือระเปียนหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้ทั้งนี้จะเนิกจ่ายได้ตามฐานะ 

การคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที ่163 ลำด้นที่ 10

บาท

บาท

บาท

นาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,210,888

งบบุคลากร รวม 882,888

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 882,888

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 355,320

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรันปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีง■บประมาณคำนวณทั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

ลำหรันพนักงานเทศนาล
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- เป็นไปตามกรอ'นแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุปัน และหรือหนังสือสั่งการหรือ 

ระเปีย'บอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

(1) ค่าตอนแทน อปพร.

ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง จำนวน 443,568 นาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรันปรุง 

ค่าตอนแทนพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนสำหรัน 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อนต. 

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 

หรือหนังสือสั่งการหรือระเปียนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องปังคันไข ้

ภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุปันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 84,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสำหรันพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ คำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน สำหรัน 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศนาล 

(ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศนาลให้ได้รันเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราว(ฉปันที ่2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อนต. 

ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1372ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หรือหนังสือสั่งการหรือระเนียนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุปันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 328,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

ค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน
จำนวน 10,000 นาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน เช่น คณะกรรมการต่าง ๆ 

อปพร.หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งๆ ๆลๆ เป็นต้น 

หรือค่าใช้จ่ายอืนที'เก่ียวช้องเป็นตามระเบียบกระทรวง  

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบีองกัน 

ภัยก่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนห้องกิน พ.ศ.2560 

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ 

ว 7271 ลงวันที2่6 ธันวาคม 2560 เป็นไปตามระเบียบ 

คณะกรรมการบีองกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า 

ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการบีองกันและบรรเทา 

สารารณภัย พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ 

2555 แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเคษ(เงินรางวัลประจ่าบี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำบีแก'พนักงาน  

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ต่วนทีสุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว4288 ลงวันที ่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ที ่0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ต่วนทีสุด ที่มท 0808.2/ว 3072 

ลงวันที ่29 กันยายน2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน 

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมิลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจำบีแก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือ 

สำนักงาน ก.จ., ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที่มท 0809.3/ว 

380 ลงวันที2่6 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. 

และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
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เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็น 

กรณีพิเศษอันมี'ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรัน 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558 หรือระเนียนหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวจ้างต้นลามารถถัวเฉลี่ย 

จ่ายไต้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าตอนแทนการปฏิปัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนค่าปฏิปัติงานนอกเวลาราชการ 

พนักงานเทศนาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รัน 

คำสั่งปฏิปัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นด้น ๆลๆ เป็นไปตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเนิกจ่ายเงินตอนแทนการปฏิปัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวจ้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ึงนริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งนริการ จำนวน

(1) ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็นเล่มหนังสือหรือเจ้าปกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็นเล่มหนังสือ หรือเจ้าปก 

หนังสือหรือเจ้าปกหนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยว 

กันการภารกิจงานต่างๆ ของเทศนาล เป็นไปตามหนังสือกรม 

ล่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พฦนภาคม2564 เรือง รูปแนนและการ 

จำแนกประเภทรายรัน-รายจ่ายงนประมาณรายจ่ายประจำป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกินและหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 ก.ค. 2563

(2) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดส่ิงปฏิกูล นำไป 

นำปัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกนรืเวณที่ตั้งอาคารสูน 

ออกเก็นขนให้เรียนร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของเทศนาล ที่

5,000 นาท

170,000 บาท

80,000 นาท
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สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเปียนๆ เป็นไปีตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องสิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม2564 เรื่อง รูปีแบบและการ 

จำแนกปีระเภทรายรับ - รายจ่ายงบปีระมาณรายจ่าย 

ปีระจำปีขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10

ก.ค. 2563

(3) ค่าชัก'ส่อก เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก เช่น ผ้าม่าน ผ้าม้วน 

ปีระดับๆ ผ้าเช็ดมือ ๆลๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 

ๆ เป็นไปีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องถิน 

ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปีแบบและการจำแนกปีระเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบปีระมาณรายจ่ายปีระจำปีขององค์กรปีกครองส่วนท้องถ่ิน 

และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(4) ค'ารรรมเนียมด่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่ารรรมเนียมบีาย 

ยานพาหนะค่ารรรมเนียมศาล ค่ารรรมเนียมที่ดิน หรือ 

ค่ารรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(5) ค่าเข่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าทรัพย์สินด่าง ๆ 

อาทิเข่น ค่าเข่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข่ารถยนต์ ค่าเข่า 

อาคารและที่ดิน ค่าเข่าอาคารในการปีฏิบ้ดิงานเก็บเอกสาร 

หรือพัสด ุๆ ใช้เบีนทีวักวันกล'มเสียงโรคระบาด 

ต่างๆ เข่น โรคดิดเขี้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) ค่าเช่าอาคาร 

เป็นโรงพยาบาลสนาม ๆลา หรือเพื่อใช่ในราชการภารกิจของ 

เทศบาลตามระเบียบกฎหมายกำหนด ยกเว้น ค่าเช่า 

บ้าน เป็นไปีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว 

254 ลงวันที ่15 มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปีกครองส่วนท้องสิน ที่มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที ่19 

กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปีกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง รูปีแบบและการจำแนกปีระเภทรายรับ - รายจ่าย 

งบปีระมาณรายจ่ายปีระจำปีของรงค์กรปีกครองส่วนท้องกิน 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
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(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมาทำป้ายหรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การ 

บันทึกภาพยนตร ์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ 

จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารกิจการ 

ของเทศบาลในสือประเภทต่าง ๆ เข่น วิทยุกระจายเสียง 

โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ ์

สิ่งพิมพ์ค่างๆๆลฯ ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อ 

จ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและ 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็นใน 

ลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเปียบา

(7) ค่าติดต้ังโทรศัพท ์เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์าลา ยกเว้น ค่าด้สาขา 

ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายในและ 

อื่นๆ ที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ ๆลา

(8) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง 

เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะทีดินสิงก่อสร้าง 

อาทิเข่น ติดตั้งจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณไวไพ ่าลา 

และอื่นๆ ที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ 

ตามระเปียบา าลา

(9)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาและอื่นๆ ที่จำเป็น 

ในลักษณะเดียวกัน โดยลือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มทถ313.4/ว 966 ลงรันที3่ เมษายน 2543 

และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้อง

(10) ค่าเบ้ียประกัน เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ 

ของเทศบาล อาทิเข่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ทางราชการ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ยกเว้น อาคาร 

สำนักงานหรืออาคารที่ทำการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที'ใช้  

ประโยชน์ต่อเนื่องและบ้านพักช้าราชการตามพระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ค.2535 ระเปียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562 หรือระเบียบอื่นๆ
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ที่เกี่ยวข้องหรือกฏหมายระเบียบกำหนดหลังเทศบัญญัตินี้

ๆลา

(11) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เฟือจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่ 

เป็นการบีระกอบ ตัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 

สิ่งก่อสร้าง าลาอาทิเช่น ค่าจ้างที่บีรึกบา ค่าจ้างออกแบบ 

ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาษ ีค่าจ้างทนายความ 

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญช ีค่าจ้างบีรับบีรุง website ค่าตรวจ 

วินิจฉัยโรค ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้าง 

เหมาพนักงานรักบาความบีลอดภัยค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ 

ทำความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ้างเหมาบีราบ 

วัชพืชดูแลต้นไม ้ตัดต้นไม ้ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง ค่าจ้างเหมา 

บีระเมินองค์กร ค่าบริการกำจัดบีลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต ์

ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างสำรวจและออกแบบก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแบบอาคารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและดูแล 

เว็บไชต์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาปรับปรุงและ 

ดูแลเว็บไชต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น าลๆ และค่าจ้าง 

เหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายใน 

บีระเภทรายจ่ายนี้ไต้ตามระเบียบๆ หรือหนังสือสั่งการอื่นที ่

เกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี เป็นไบีตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที ่กค 0406.4/ว96 ลงวันที ่16 กันยายน 2553 และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0407/ว1284 ลงวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2530

(12) ค่าจ้างแรงงานราบฏรดำเนินการเอง เฟือจ้างแรงงาน 

ราบฏรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างบีระกอบ 

การจ้างให้ทำของท่ีเทศบาลมีวัสดุอุปกรณีเครื่องมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ■ๆลๆเป็นไบีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤบภาคม 2564 เรือง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบบีระมาณรายจ่ายบีระจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฏาคม 2563

(13) ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างทำเฟือให้ได้มาซึ่งป้าย 

บีระชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอ่ืนๆที่ไมมีลักษณะ 
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เป็นส่ิงก่อสร้างเพื่อจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินงานต่าง  ๆ

อาทิเข่น การจ้างประกอบ การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช้แรงงานดำเนินการ ๆล'ๆ เป็นไปตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องลิน ต่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องลินและหนังสือ  

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563

(14) ดำจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ 

ประจาจนในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษา 

ดูงานและให้บริการประจาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมจนและช่วยเหลือ 

ประสานงานของกิจการสภาประชาคมเมืองผู้นำชุมชนกับ 

เทศบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอำนาจ 

หน้าท่ีค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการ 

ร่วมเทศบาลตำบลหนองเรือ รับคำร้องเรียนร้องทุกข์ ให ้

คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ และช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ในงานพัสด ุการจัดทำเอกสาร การจัดชื้อ จัดจ้าง 

การพัฒนาชุมชนเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชน 

จะไต้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีใต ้

ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดัง'นี ้

1) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที่27 พฤษภาคม 2541

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนมาก 

ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

5) กฎกระทรวง กำหนดอัตราคำจ้างผู้ให้บริการงาน 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท

0803.3/ว 1916 ลงวันที ่19 กันยายน 2560

9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี

16 กันยายน 2553

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0407/ว 1284

ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530

11)พระราชปัญญัติคุ้มครองผู้ประสนภัยจากรถ พ.ศ.2535

12) ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายโนการ

นัดทำประภันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส'วน

ท้องกิน พ.ศ.2562

13) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณ ี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ลือปฏิปัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ

ตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวช้างด้นสามารถถัวเฉลี่ย

จ่าย ได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ

นริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกันการปฏิปัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงน

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศ หรือไปอนรมสัมมนาของผู้นรืหารท้องกิน 

พนักงานเทศนาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ทีได้รันคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิปัติหน้าที่เฟือประโยชน์ของเทศนาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเนี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 

นาท
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ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด'วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ศ.2555แกีไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการถึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในการ 

ถึกอบรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราท่ี 

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการถึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนชึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย  

ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องถินสมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมท้ังผู้ที่ได้รับ 

ค่าสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการ

เช้ารับการถึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

โครงการถึกอบรมและ/หรือทบทวนอาสาสมัครบิองกันภัยผ่าย จำนวน 20,000 บาท 

พลเรือน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมหรือถึกทบทวน อปพร. 

อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าจัด 

สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณี ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆรวมท้ังการจัด 

นิทรรศการจัดทำลือประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ๆลๆ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเข้ารับการถึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 
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อืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ีไม่ตาม 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 161 ลำดันที่ 4

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันและนรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม

ความรู้ด้านการป้องกันและนรรเทาสาธารณภัย เพื่ออนรมให้ 

ความรู้ด้านการป้องกันและ ■บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน 

อาทิเช่น ค่าตอนแทนวิทยากรคำอาหาร คำเครื่องดื่ม ค่าจัด 

สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ีคำวัสดุเคร่ืองแต่งกายและค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ ๆลๆ ที่จำเป็นตามโครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้ง 

การจัดนิทรรศการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น ๆ 

ฯลฯ เป็นไม่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 

4657 ลงวันท่ี30มิถุนายน 2565ระเนียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอนรมและการเข้ารัน 

การฝึกอนรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ี 

ไม่ตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่162 

ลำ ดัน ที ่7

ค่าบำรุงรักษาและข่อมแขม จำนวน 30,000

- เพื่อเป็นคำข่อมแขมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้สามารถใช ้

งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถนรรทุกนํ้า

รถดันเพลิงเครืองคอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ ์เครื่องสูนนํ้า 

เครื่องตัดหญ้า หรือครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรันผิดชอน

และการครอนครองของเทศนาล ฯลฯ

-เปีนไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรือง การ 

จำแนกงนประมาณรายรัน-รายจ่าย งนประมาณรายจ่าย 

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน จะเบิกในหมวด 

ค่าใช้สอย

1.ค่าข่อมแขมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ขึงมีทั้งค่าสิงของและ 

คำแรงงาน (คำแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

นาท

นาท
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2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องลิน เป็น

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช้ใน

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

3.ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนี่ง 

ชี่งมใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ ์หรือ 

สิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดจอบของผู้รับจ้าง 

เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน ๆลา เป็นดัน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 

กฎกระทรวง และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมกิงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ี ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นดัน 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไม้ต่างๆค้อน คีม ชะแลง จอบ 

สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม ้เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาด 

เล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างส้างมือราวพาด 

ผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะป ูนั่งร้าน ๆลๆ หรือ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น นํ้ามันทาไม ้ทินเนอร ้ส ี

ปูนชีเมนต์หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว อิฐหรือชีเมนต ์

บล๊อก ยางมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะส ีตะปูเหล็กเส้น 

แปรงทาสี แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น ท่อระบายนํ้า อุปกรณ ์

ประปา ท่อนี้า ท่อต่าง ๆ ท่อนํ้าบาดาล ๆลา และสิ่งของอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายไต้ตามประเภท

143,000

10,000

บาท

บาท
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รายจ1ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลิน 

ส่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเปียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชื้อวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและ 

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอน ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ไนการข่อมแขม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่

ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ อาทิเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แม่แรง 

ไขควงประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อศ ล๊อคเกียร ์

ลือคคลัชล็อคพวงมาลัย ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง 

อาทิเช่น ยางรถยนต ์น้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล ์

เพลา ฟิล์มกรองแสง น้ากลั่นๆลๆหรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบและอะไหล ่อาทิเช่น เบาะรถยนต์ ขุดเกียร ์เบรก 

เครืองยนต์(อะไหล่) ครัช ล้อพวงมาลัย สายพานใบพัด 

หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่จานจ่าย ถังน้ามันไฟหน้า

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต ์

กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไสดรอลิค ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลิน ส่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 หรือระเปียบ 

หนังสือส่ังการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

ข่อมแขมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ามัน 

เชื้อเพลิง น้ามันเบนขิน ถ่านน้ามันก๊าด น้ามันแก๊สโขฮอล์ล 

น้ามันดีเขล น้ามันเตา น้ามันเครื่องน้ามันจารป ีก๊าส น้ามัน 

50,000 บาท

50,000 บาท
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เกียร ์นํ้ามันหล่อลื่น ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามบิระเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถินด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว 

ช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล่รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที ่

ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น กางเกง 

เครื่องแบบ ขุดปฏิบัติงาน เสื้อ ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงมือ 

ถุงเท้ารองเท้า เข็มขัดหมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสงเสื้อ 

ชูชีพ ขุดดับเพลิง ขุดประดานํ้า เครื่องแต่งกายสำหรับงาน 

กวาดถนน ๆลา หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น 

วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจำตัว อปพร. เข็มเครืองหมาย 

อปพร.าลา ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และสิ่งของอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวช้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที ่9 มิถุนายน 2558 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที่สุดที ่มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 หรือระเบียบ 

หนังลือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000

■เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุคงทนวัสดุ 

สิ้นเปลืองรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเข่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน 

อาทิเข่น วาล์วดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งนี้า 

สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟปา เข่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ๆลๆ 

หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น ถังดับเพลิง ลูกบอล 

ดับเพลิง ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

บาท

บาท
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ท้องกิน ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวับที่ 28 พฤษภาคม 2564 

หรือระเบียบหนังลือสั่งการลืน ๆ ทีเกียวข้องทีกำหบด 

ภายหลังเทศปัญญัติบี้

วัสดุอื่น จำบวบ 3,000

- เพื่อจำยเป็นคำใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุ

คงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมลิงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิงของที่ใข้ใน 

การจ่อมแขมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติรายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน 

อาทิเช่น มิเตอร์บี้ๆ -ไฟฟ้า สมอเรือตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม 

แก๊ส หัววาล์วเป็ด - ป็ดแฦส ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 

อาทิเช่น อุปกรณ์บังคับสัตว ์ๆลๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาบ 

และสิงของอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นทีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายบี้ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องกินด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว 

ข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติบี้

งานจราจร รวม 20,000

งบดำเนินงาน รวม 20,000

ค่าใช้สอย รวม 10,000

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ  

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์วินัยการจราจร จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วินัยจราจร เพื่อ

รณรงค์วินัยจราจร อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าเครื่องด่ืม ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ทีจำเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมลืบๆ รวมทั้งการจัด 

นิทรรศการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆๆลๆ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 

การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝ็กอบรมของเจ้าหน้าที ่

ท้องกิน พ.ค.2557ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่

มท 0808.2/ 4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติ 

นี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่161 

ลำดับที ่3

ค่าวัสด ุ รวม 10,000 บาท

วัสดุจราจร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน หรือ 

วัสดุสินเปลือง อาทิเข่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ 

ฉุฦเฉิน กรวยจราจร แผงกันจราจร ป้ายเตือน แทนแบริเออร ์

ป้ายไฟหยุดตรวจแผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแวบ 

กระบองไฟ ๆลๆ หรือวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น ยางชะลอ 

ความเร็วรถ หรือยานพาหนะสติฦเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ 

ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม2564 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 991,000 บาท

งบบุคลากร รวม 702,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 702,000 บาท

เงินเดือนช้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

ลำหรับพนักงานเทศบาล เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 

3 ป ี(พ.ศ.2564-2566)และแกไขเพ่ิมเติมกิงบิจจุบัน และหรือ 

หนังสือสั่งการหรือระเบียบอันๆทีเกียวช้องหรืออัตราท่ี 

กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

จานวน 660,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล นักบริหาร

จำนวน 42,000 บาท

งานการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา อัตรา 

เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตามประกาศ 



184

ก.กลาง เรือง กำหนดหลัก เกณฑ์การให้ข้าราชการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องกิน ได้รันเงินค่าตอนแทนนอกเหนือจาก 

เงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน 

ก.กลาง ที่มท 0809.3/ว28 ลงวันที ่16 กุมภาพันธ2์548 

'ประกอนกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว 4110 

ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563 หปังลือกรมล่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที ่14 

กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 

ท้องกิน ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 

-เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ค.2564-2566)และ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึงนีจจุปัน ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศนาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข 

เกี่ยวกันการนริหารงาน•บุคคลของเทศนาล (ฉปันที ่64) พ.ศ. 

2559 หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศนาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรืองอืนๆ ทีมีผลปังศันใช้ในกายหลังใน 

ปีงนประมาณ และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องหรือระเนียน 

อี่นๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ี 

แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 289,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 123,000 บาท

ค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอันเป็นประโยพ์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 10,000 นาท

(1) ค่าตอนแทนกรรมการ

- เพิ่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนผู้ปฏิปัติราชการอั'นเป็นประโยชน ์

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องกินพนักงานเทศนาลผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรันการประเมินคณะ 

กรรมการพัฒนาเทศนาล ค่าตอนแทนคณะกรรมการจัดชื้อ 

จัดจ้าง ๆลๆ เป็นด้นหรือค่าใช้จ่ายอี่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม 

พระราชปัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการนรืหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. 

2560 ระเนียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชือจัดจ้าง 

และการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง 

การคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 
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2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว2580 ลงวันท่ี12 กันยายน 2561หรือกฏหมาย 

ระเนียนหนังสือสั่งการอืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ในอัตราที่กำหนด 

กฎหมายกำหนดหรือประกาศอัตราทีกำหนดของเทศนาล 

แล้วแต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอนแทนอื่นสำหรันพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอนแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก'พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.ลนต. ด่วนที่สุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549ประกอนตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4288ลงอันที่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ที ่0808.2/ว 859 ลงอันที ่29 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด1วนทีสุด ที่มท 0808.2/ว 3072 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเนีกจ่ายเงิน 

ประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจำปีแก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือ 

สำนักงาน ก. จ. ก.ท.และ ก.อนต. ด่วนที่สุด ทีมท 0809.3/ 

ว 380 ลงวันที2่6 กุมภาพันธ์2558 เรือง ประกาศ ก. จ. 

.ก.ท.,และ ก.อนต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกียวกัน 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอนแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรัน  

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2558 หรือระเนียนหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 

ที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอทเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- เทือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่ได้รับ 

ค่าสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือบันหยุดราชการ 

เป็นต้น ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ 

หนังลือสั่งการอื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าชื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 

ซึ่งมีสิทริเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน พ.ศ.

2548 แก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) พ.ค.2562 หนังลือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท0808.2/ว 5862 ลงบันที่ 12 ตุลาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า 

บ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน หนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ต่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที1่4 กรกฎาคม2563 

หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มท 0809.4/ 

2070 ลงวันที ่14 กรกฎาคม2563 หนังลือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 

กรกฎาคม 2563 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 110,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ
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(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปีดป้ระกาศการจ้างทำโป้สเตอร ์การปันทึกภาพยนต์ 

วิดีโอ วดีทัศน์ค่าล้างอัดขยายรูป้ถ่าย การจ้างโฆษณาป้ระจา 

สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศนาลในสื่อป้ระเภทต่าง ๆ 

เข่น วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพัน 

ป้ายป้ระชาสัมพันธ ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเข่น การจ้างป้ระกอน 

การจ้างให้ทำของที่เทศนาลมีวัสดุอุป้กรณีเครื่องมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ าลาเป็นไป้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ป้กครองส่วนท้องกิน ต่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป้แนนและการจำแนก 

ป้ระเภทรายรัน - รายจ่ายงนป้ระมาณรายจ่ายป้ระจำปีของ 

องค์กรป้กครองส่วนท้องกินและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมานริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมานริการให ้

ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหน่ึง อย่างใด จึ่งมิใข่เป็นการ 

ป้ระกอน ดัดแป้ส่ง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ๆลๆ เข่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความป้ลอดภัยจ้างเหมารถรันจ้าง จ้างเหมา 

ป้ระเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่านริการกำจัดป้ลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่น  ๆ

ที่.เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเนิฦจ่ายในป้ระเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเปียนา าลา เป็นไป้ตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือป้ฏิปัติงานรองรันการให้นริการป้ระชาชน 

ในการป้ฏิปัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมานริการในการป้ฏิปัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสารการจัดชื้อ 

จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกที่ป้ระชาชนจะได้รัน 

จากการนริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจ 

หน้าที่ที่สามารถเนิกจ่ายในป้ระเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเปียน 
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กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวับที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวับที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที2่7 พกุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาบ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาบ

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารกลัวเฉล่ียจ่าย 

ไต้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องกิน พ.ค.2562

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารห้องกิน 

พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก 

เทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่าย 

เป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักค่าบริการ

จอดรก ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใบ 

การใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ค.2555แก้ไขเพิ่มเติม 

ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่นๆ ที่

10,000 บาท
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เกี่ยวช้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต ่

กรณี

ค่าลงทะเบียนในการถึกอบรม จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกช่ืออย่างอื่น ในการถึก 

อบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

จัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายไท้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วย 

งานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการถึกอบรมที่หน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ 

หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายค่าลงทะเบียน 

ไท้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาขิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมท้ังผู้ทีไท้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพือประโยขนัของเทศบาล 

และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่เกี่ยวช้อง เป็นไประเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเช้ารับ 

การถึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม จำนวน

- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และซ่อมแซมครุภัณฑ ์เพือเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให ้

สามารถใช้งาน ได้ตามปกต ิเช่น เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต ์เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นท้น ๆลๆหรือ 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม 

บำรุงรักษาส่ิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินท่ีมีลักษณะคล้ายกันที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน 

สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดขอบ เป็นท้นๆลๆ เป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 

ว1095 ลงวันที ่28พฤษภาคม 2564 ดังนี้

/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิงของและ

10,000 บาท

10,000 บาท
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ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกว่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เป็น 

ดำเนินการบำรุงรักษา หรือซ่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกว่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นช้ือมาใช้ในการ

บำรุงรักษาหรือซ่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกว่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนห้องกินจ้าง 

เป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกว่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ึงบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหน่ึงอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดขอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าซ่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้าย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม 26,000

วัสดุสำนักงาน ว่านวน 10,000

- เพื่อว่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมกิงรายว่าย 

เพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายว่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือ เคร่ืองคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายางทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เคร่ืองตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง 

เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที ่พระบรมฉายาลักษณ์ 

บาท
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แผงบิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นป้ายต่าง ๆ ทีใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทรรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราชั่ง 

เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงานผ้าใบเต้นทีขนาดใหญ ่ต้ยาสามัญ 

ประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรือถอนไต ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น กระดาบหมึก ดินสอปากกา 

ยางลบ นัายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 

ชองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินที คสิปเทป พีวิชี.แบบ 

ใส นี้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด ตัวเย็บกระดาษเข็มหมุด 

กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัต ิ

ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี รงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไต้จากการชื้อ 

หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม 

สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ๆลา และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นท1ีสามารถเบิกจ่ายใต้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันท่ี28พฤษภาคม 2564 หรือระเปียบหนังสือสั่ง 

การอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ 

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเฟ้อประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ

รายจ่ายเฟ้อจัดหาสิงของทีใช้ในการข่อมแชมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานใต้ตาม ปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ 

พร้อมกับค่าวัสด ุเข่น ค่าขนล่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า 

ติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นไมโครโฟน ขาต้ัง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครืองวัด 

แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้า โคมไฟเครื่อง 

ประจ ุไฟโทรโข่ง ไม้จักฟิวส ์ไมค์ลอยพร้อมเครืองส่ง 

สัญญาณๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น ฟิวส ์เทป 

พันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร์ 

และชื้นส่วนวิทยุ รืชีสเตอร ์ลูกถ้วยสายอากาศ มูฟวิงคอยส ํ

คอนเดนเชอร์เบรกเกอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเชนช์ สายอากาศ 

1,000 บาท
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หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุเครืองรับโทรทัศน์ จานรับ 

สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรื่โชล่าเชลล์ กล่องรับสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ 

อาทิเช่น ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร 

ต่าง ๆ แผงปังคับทางไฟ ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมล่งเสริม 

การปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว 

ช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000

- เพื่อจ่ายเป็นด่าจัดช้ือวัสดุที'ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร ่

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปสือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนล่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดต้ัง ๆลๆ 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ขาต้ังกล้อง ขาตั้งเขียน 

ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครื่องกรอเทปเลนล์ชูม 

กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย 

ประชาสัมพันธ ์ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น 

พู่กัน สืกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึก 

เสียง หรือภาพ(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสืหรือขาว 

ดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร 

เผยแพร่ผลการดำเนินงานๆลๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นทีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยว 

ช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า 
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วัสด ุเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น แผ่นหรือจานปันทึกข้อมูล ฯลา 

หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น อุปกรณ์ปันทึกข้อมูล 

เทปปันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ ์

คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 

กระดาบต่อเนื่อง สายเคเบิล ๆลา หรือ ประเภทวัสดุอุปกรณ ์

ประกอบและอะไหล ่อาทิเข่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก ์

ไดร์พ์ซีดืรอมไดร์พ ์แผ่นกรองแสง แบินพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส ์

เมมโมรี่ซิป (RAM) คัตซีทพิดเตอร์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 

เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่าน 

และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เราเตอร ์าลา ที่จำเป็นหรือ 

ค่าไข้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายไต้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตาม 

หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พอุบภาคม 2564 หรือระเบียน 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,055,280

งบบุคลากร รวม 2,267,845

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,267,845

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,653,277

1. โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเล่ือนขั้นเงินเดือนประจำปีและ 

เงินเลือนระดับ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนทึกรม 

ส่งเสริมการปกครองจัดสรรใหไม่ครบจำนวนสำหรับสำหรับ 

ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกบา ของโรงเรียนเทศบาล 

ตำบลหนองเรือ 1ตลอดปีงบประมาณคำนวณตั้งจ่ายไว ้12 

เดือน สำหรับ

(1) ผู้อำนวยการลถานศึกบา จำนวน 1 อัตรา

(2) คร ู จำนวน 2 อัตรา

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเลือนข้ันเงินเดือนประจำปี 

และเงินเลือนระดับ รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนในส่วนที ่

กรมส่งเสริมการปกครองจัดลรรใหไม่ครบจำนวนสำหรับครู 

เทศบาลและบุคลากรทางการศึกบาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บาท
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เทศบาลตำบลหนองเรือ1 ตลอดปีงบประมาณคำนวณตั้งจ่าย 

ไว ้12 เดือน สำหรับ

(1)คร ู จำนวน2อัตรา

- เป็นไปตามหนังสือคระทรวงมหาดไทย ด'วนมาก ที่มท 

0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 หนังสือสำนักงาน 

กจ. กท. และ ก. อบต. ที ่มท 0809.3/ว 293 ลงวันที9่ 

กุมภาพันธ2์559 หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก. อบต. 

ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30ธันวาคม 2558 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลง 

วันที ่14 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 

2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 

0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือระเบียบ 

อื่นๆที่เก่ียวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้ว 

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ค.2564-2566) 

และแล้ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

อัตราเดือนละ 3,500 บาทจำนวน 12 เดือน ตามประกาศ

ก.กลาง เรืองกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราขการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องกิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 

เงินเดือน ลงวันที่22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน 

ก. กลาง ที่มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์2548 

ประกอบกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว4110 

ลงวันที่!4 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 

2563หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 

0809.4/ว 2042 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ค.2564-2566)และ

แล้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดขอนแค่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนใข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.

บาท
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2559หรือประกาคคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

ขอนแก่นเรื่องอื่นๆที่มีผลปังคับใช่ในภายหลังในปีงบ'ประมาณ 

และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินวิทยฐานะ จำนวน 126,000

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยุฐานะให้กับพนักงานครูเทศบาล และ

ครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทริได้รับตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด จำนวน 

12 เดือน อาทิเช่น ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 

เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 8 

มิถุนายน 2559 ประกอบพระราข บัญญัติเงินเดือน เงินวิทย 

ฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา(ฉบับที2่)พ.ศ.2554 หนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนทีสุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 

2563 หนังลือกรมล่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที ่มท 

0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรม 

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ทีมท 0809.4/ว 2042 

ลงวันที ่10 กรกฎาคม2563 ๆลๆ เป็นด้นและหรือระเบียบ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ 

แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 386,568

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า 

ตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน สำหรับ

(1) พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

(2) พนักงานจ้างคูนย์พัณนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 

หนองเรือ 1

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 

หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/4110 

ลงวันที่!4 กรกฎาคม2563 หนังลือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 

2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 

0809.4/ว2042 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563 หรือหนังสือ 

บาท

บาท



สั่งการหรือระเนียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปังคันใช้ภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงนีจจุปัน และหรืออัตราทีกำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวส่าหรันพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน ส่าหรัน

(1) พนักงานจ้างโรงเรียนเทศนาลตำนลหนองเรือ 1

(2) พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศนาลตำนล

หนองเรือ 1

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศนาล 

(ก.ท.)เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศนาลให้ได้รันเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราว(ฉปันที่2) หนังสือส่านักงาน ก. จ. ก. ท.และ ก. อนต. 

ต่วนที่สุดที่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดทีมท 0816.2/ว 4110 

ลงวันที1่4 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องกิน ที่มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที' 14 กรกฎาคม 

2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท 

0809.4/ว2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หรือระเนียน 

กฎหมายกำหนดอื่นๆ แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 2,665,535 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

ค่าตอนแทนการปฏิปัติงานนอกเวลาราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนค่าปฏินัติงานนอกเวลาราชการ 

พนักงานเทศนาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที'ได้รัน 

ค่าสั่งปฏิปัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นต้น ๆลๆ เป็นไปตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

จำนวน 5,000 บาท

การเนิกจ่ายเงินตอนแทนการปฏินัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 25,000 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 1พนักงาน 

เทศนาล และลูกจ้างประจำ ชึ่งมีสิทธิเนีกเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร เป็นไปตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกันการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน  

ท้องกินพ.ศ.2541 แกัไขเพื่มเติมถึง(ฉปับที ่3) พ.ศ.2549 

อัตราที่กำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลางต่วนที่สุด ที่กค. 

0422.3/ว 257ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 หนังลือกระทรวง 

มหาดไทยท่ี มท0809.3/ว1013 ลงวันที่!ร กุมภาพันธ์ 2559 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่

9 สิงหาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่

มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 หนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0809.4/ว 2070 

ลงวันที่!4 กรกฎาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องกินท่ีมท 0809.4/ว 2042 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 

2563 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ทีเก่ียวข้อง หรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม 448,405

รายจ่ายเพื่อใหได้.'มาชึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการ จำนวน 10,000

(1) ค่าส่ายเอกสาร ค่าเย็นหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 

ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการส่ายเอกสาร เย็นหนังสือหรือ 

เข้าปกหนังลือหรือจัด ทำเอกสารรูปเล่ม ทีเกี่ยวกันการ 

ภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศนาล ทีสามารถเปกจ่ายได้ตาม 

ระเนียนๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป็าย 

หรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์การปันทึก 

ภาพยนต์วีดีโอ วีดีทัศน ์ค่าล้างอัดขยายรูปส่าย การจ้าง 

โฆษณาประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่กิจการของเทศนาลในสื่อ

นาท

บาท

นาท
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ประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ ์

วารสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอนการ 

จ้างให้ทำของทีเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องลิ่น ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 เรืองรูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ-รายจำยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้ 

รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ๆลๆ 

เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กรจ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้าง 

อัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที ่

เป็นกิจการในอำนาจหน้าทีที1สามารถเบิกจ่ายในประเภท 

รายจ่ายน้ีได้ตามระเปียบๆ าลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/ 4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวช้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ด่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาขน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกทีประชาชน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ด้งนี้

1) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565



199

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียนด่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิปัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นรรพ 3 ลักษณะ 6

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 

ได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกันการปฏิปัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงน

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอนรมสัมมนาของผู้นริหารท้องกิน 

พนักงานเทศนาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ทีได้รันค่าสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิปัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศนาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเนี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก

ค่านรีการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางต่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามยิน และค่าใช้จ่ายอัน ๆ ที ่

เกียวข้อง เป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.

2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉปันท่ี4) พ. ศ.2561 หรือระเบียน 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

10,000 นาท
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ค่าลงทะเปียนในการผิกอบรม จำนวน 10,000

- เทือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเรียกชืออย่างอืน ในการ 

ผิกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการผิกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นช่ึง 

ไม1ใช้หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาขิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ 

ค่าสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผิกอบรมและการ 

เช้ารับการผิกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 408,405

1 .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

- โดยดำเนินการเบิกหักผลักส่ง เพื่อเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 จำนวน 35 คน ดังนี้

(1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน อัตรามื้อละ

21 บาท/คน เป็นเงินรวม 180,075 บาท

(2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) อัตราคนละ

1,700 บาท/ป ีเป็นเงินรวม 59,500 บาท

(3) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงินรวม 7,000 บาท

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงินรวม 7,000 บาท

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี

เป็นเงินรวม 10,500 บาท

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี

เป็นเงินรวม 15,050 บาท

2.โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

- โดยดำเนินการเบิกหักผลักส่ง เพื่อเด็กนักเรียนโรงเรียน 

เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 จำนวน 16 คน ดังนี้

บาท

บาท
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(1) โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน อัตรา

มื้อละ 21 นาท/คน เป็นเงินรวม 67,200 นาท

(2) ค่าจัดการเรียนการลอน (รายหัว) อัตราคนละ

850 นาท/ภาคเรียน รวม 1,700 นาท/คน/ปี เป็นเงิน

รวม 27,200 นาท

(3) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 16,800 นาท 

แยกเป็น

- ระนน Asymmetric Digital Subscribre Line :

ADSL จำนวน 9,600 นาท

- ระนน Wireless Fidelity :WiFi จำนวน 7,200 นาท

(4) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 นาท/ปี เป็นเงินรวม

3,200 นาท

(5) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 นาท/ปี

เป็นเงินรวม 3,200 นาท

(6) ค่าเครื่องแนนนักเรียน อัตราคนละ 300 นาท/ปี

เป็นเงินรวม 4,800 นาท

(7) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 215 นาท/ภาค 

เรียนรวม 430 นาท/คน/ปี เป็นเงินรวม 6,800 นาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 และกรมล่งเสริมการปกครอง 

ท้องลิ่นด่วนที่สุด ที่มท0809.4/ว1592ลงวันที ่23 กรกฎาคม 

2564 หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ. 

2566-2570) หน้าที ่93 ลำดันที่ 4

ค่านำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 10,000

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและนำรุงรักษา อาทิเช่น ค่านำรุงรักษา 

และช'อมแชมครุภัณฑ ์เพื่อเป็นค่าช่อมแชมนำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้ 

สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองปรันอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆเป็นต้น ๆลๆ หรือ 

ค่านำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

นำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มิลักษณะคล้ายกันที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศนาลเพื่อให้สามารถใช้งานไต้หรืออยู่ใน  

นาท
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สภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยูในความรันผิดชอน เป็นต้น ๆลาเป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที2่8พฤนภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใท้สามารถใชังานไต ้

ตาม ปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของ และ

ค่าแรงงาน(ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่าย

ใน ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน เป็น

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมานริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องกินช้ือมาใช้ใน

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอน ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รันจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลา เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชปัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการนริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม 2,127,130

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000

-เ พื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอนดัดแปลงต่อเติม หรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่า 

บาท

นาท
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วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษเล็ก ทีเย็นกระดาษขนาด 

เล็ก ไม้นรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายางท1ีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง 

เย็นกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระนรมฉายาลักษณ ์

แผงปดประกาค แผ่นปายข่ือสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นปายต่าง ๆ ทีใช่ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรันแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระนรมรูปจำลอง กระเปา ตราชั่ง 

เล็ก ผ้าในติดตั้งในสำนักงานผ้าในเต้นทีขนาดใหญ ่ต้ยาสามัญ 

ประจำน้าน แผงกันห้องแนนรือถอนไต ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลน นํ้ายาลนคำผิด เทปกาว ลวดเย็นกระดาษ กาว สมุด 

ชองเอกสาร ตลันผงหมึก นํ้าหมึกปริ้นที คลิปเทป ฟ็วีชีแนน 

ใส นํ้ายาลนกระดาษไข ไม้นรรทัด ตัวเย็นกระดาษเข็มหมุด 

กระดาษคาร้นอน กระดาษไข แปม สมุดปัญขี สมุดประวัต ิ

ข้าราขการ แนนพิมพ์ ผ้าสำลี รงขาติ สิ่งพิมพ์ท่ีไต้จากการชื้อ 

หรือจ้างพิมพ์ ของใช่ในการนรรจุหีนห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม 

สำหรันนริการประขาขนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ๆลๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใช่จ่าย 

อื่นที่สามารถเปกจ่ายไต้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันท่ี28 พฤษภาคม2564 หรือระเปียนหนังลือสั่ง 

การอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย ุประเภทวัสด ุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเพื่อประกอนดัดแปลง ต่อเติมหรือปรันปรุงวัสด ุ

รายจ่ายเพื่อจัดหาสิงของทีใช่ในการช่อมแชมนำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช่งานไต้ตาม ปกติรายจ่ายที่ต้องขำระ 

พร้อมกันค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง 

เป็นตัน ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้ง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครืองวัด 

แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรันรันตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ 

5,000 นาท
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โคมไฟ โทรโข่ง ไม้จักฟิวส์ ไมค์ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ'นเปลือง อาทิเข่น ฟิวส์เทปพัน 

สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร ์

และชินส่วนวิทย ุรีจีสเตอร ์ลูกถ้วยสายอากาศ มูฟวิ่งคอยส ์

คอนเดนเจอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเจนช์ เบรกเกอร์สายอากาศ 

หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน ์จานรับ 

สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรี่โซล่าเจลส์ กล่องรับสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเข่น 

ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง 

ปังคับทางไฟ ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถินด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที่28พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,090,130

ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็นรายการ

1. ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสด ุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ 

จ่อมแซมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

รายจ่ายที่ต้องข่าระพร้อมกับค่าวัสด ุอาทิเข่น ค่าขนส่ง ค่า 

ภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นด้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิ 

เข่น หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิวกรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว 

นํ้าจานรอง ถ้วยขาม ช้อนส้อมกระจกเงาโอ่งนี้า กระโถน เตา 

ไฟฟ้า เตาน้ํามันเตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องติไข่ไฟฟ้า 

เครื่องปังขนมบิง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าว 

ไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็งถังแก๊สเตา ตู้เก็บอุปกรณ ์

ดับเพลิง สายยางฉีดนํ้า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก 

อ่างล้างจาน ถังนํ้า ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น 

ไม้กวาดเข่ง มุ้ง ผ้าบู่ที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้า'ป ู

โต๊ะ กระดาษข่าระ ผงจักฟอก สบู ่นี้ายาดับกล่ิน นํ้าจืดท่ีซื้อ 

จากเอกขน อาหารเสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร

บาท
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สำเร็จรูป ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องลิน ด'วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 

พฤษภาคม2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอีนๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

2. ค่าจัดช้ืออาหารเสริม (นม)

2.1. โรงเรียนชุมชนหนองเรือ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ืออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 

ชุมชนหนองเรือในพื้นที่ได้รับอาหารเสริม(นม) เพิ่มเติมทั่วลิง 

ทุกระดับชั้นเด็กนักเรียนระดับเด็กอนุบาลและเด็ก ปป-ป.6 

จำนวนเด็ก 977 คน อัตราคนละ 7.37บาท/วัน จำนวน 

260 วัน เป็นเงิน 1,872,127 บาท เทศบาลตำบลหนองเรือ 

ตั้งเพิ่มเติมอีกเพื่อความเหมาะสมกับคุณภาพในอัตราส่วนเกิน 

อัตรา คนละ 0.45 บาท จำนวน 260 วัน จำนวนเงิน 

114,309 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566- 

2570) หน้าท่ี 92 สำดับที ่1

2.2 โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท 

วัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล ่เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564

2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดชืออาหารเสริม (นม) สำหรับ 

โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 ในพื้นที่ได้รับอาหารเสริม 

(นม) เพิ่มเติมทั่วถึงทุกระดับชั้นเด็กก่อนวัยเรียน และเด็ก 

นักเรียนระดับเด็กอนุบาล จำนวนเด็ก 16 คน อัตรา คนละ 

7.37บาท/วัน จำนวน 260วัน เป็นเงิน 30,659 บาท 

เทศบาลตำบลหนองเรือ ตั้งเพิ่มเติมอีกเพื่อความเหมาะสมกับ 

คุณภาพในอัตราส่วนเกินอัตราคนละ 0.45 บาท จำนวน 

260 วัน จำนวนเงิน 1,872 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนา 

ท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที ่1

2.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเรือ 1

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท 

วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ 
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เป็นไ1ปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม(นม)สำหรันศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ได้รันอาหารเสริม (นม)เพิ่มเติมทั่วถึง 

ทุกระดันชื้นเด็กก่อนวัยเรียนจำนวนเด็ก 35 คน อัตราคนละ 

7.37 นาท/วันจำนวน 260 วันเป็นเงิน 67,067 นาท เทศนาล 

ตำนลหนองเรือ ตั้งเพิ่มเติมอีกเพื่อความเหมาะสมกันคุณภาพ 

ในอัตราส่วนเกิน อัตราคนละ 0.45 นาท จำนวน 260 วัน 

เป็นเงิน 4,095 นาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ. 

2566-2570) หน้าที ่92 สำดันที ่1

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนท่ีสุด ที่มท0809.4/ว1592 

ลงวันที ่23 กรกฎาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/4657ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอนดัดแปลง ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใชในการข่อมแขม นำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใข้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่ต้องขำระพร้อมกันค่า 

วัสดุเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอน 

เสียม เลื่อย ขวาน กนไสไม้ เทปวัดระยะ เคร่ืองวัดขนาดเล็ก

ตลันเมตร ลูกดิง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า 

หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เคร่ืองยิงตะปูนั่งร้าน สิว ๆลา หรือ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น นํ้ามันทาไม ้ทินเนอร ์สี 

ปูนซีเมนต ์หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์ 

นล๊อก ยางมะตอยสำเร็จรูป กระเนื้อง สังกะส ีตะปู เหล็กเส้น 

แปรงทาส ีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ าลา หรือประเภทวัสดุ 

อุปกรณ์ประกอนและอะไหล่อาทิเข่น ท่อระนายนํ้า อุปกรณ ์

ประปา ท่อนํ้าท่อต่าง ๆ ท่อนํ้านาดาล ๆลา และสิ่งของอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเนิกจ่ายได้ตามประเภท

5,000 นาท
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รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 

2564 หรือระเปียนหนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอย ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรัยปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

จ่อมแจมยำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมลัยค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ี

ค่าประกันภัย ค่าติดต้ังเป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน 

เชื้อเพลิง นี้ามันเยนชิน ถ่านนํ้ามันก๊าด นํ้ามันแก๊สโชรอล์ล 

นํ้ามันดีเชล นํ้ามันเตา นํ้ามันเครืองนํ้ามันจารป ีก๊าส นี้ามัน 

เกียร์ นํ้ามันหล่อลื่น ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเยิกจ่าย 

ใต้ตามประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถินต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 

พฤษภาคม 2564 หรือระเปียยหนังสือสั่งการอ่ืนๆท่ีเกี่ยวช้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุการเกษตร จำนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอยและอะไหล ่รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอยดัดแปลงต่อเติม หรือปรัยปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการจ่อมแชมยำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานไต้ตามปกติรายจ่าย ทีต้องชำระพร้อมลัย 

ค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์จอยหมุน จาน 

พรวน ผานไถกระทะ คราดชี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่อง 

ดักแมลง ตะแกรงร่อนเยนโธส อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ๆลา 

หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่นปุย ยาป้องกันและกำจัด 

ศัตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว์ พืชและสัตว ์พันธุสัตว ์นํ้าเชื้อ 

พันรุสัตว์วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ขยายพันธุพืช ผ้าใยหรือผ้า 

พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษๆลา หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอยและอะไหล ่อาทิเช่น หัวกะโหลกดูดนํ้า 

ๆลา หรือที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเป็กจ่ายได้ตาม

2,000 ยาท

5,000 ยาท



208

ประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถ่ิน ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

หรือระเปียนหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 10,000

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทึใชํในการซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสดุ เข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ 

เลเชอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ๆลๆ หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่อาทิเข่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 

เมนบอร์ด เมาส์เมมโมรื่ขิป (RAM) คัตชีทพิดเตอร ์พริ้นเตอร์ 

สวิตชิงบ๊อกช ์เครื่องกระจายสัญญาณ เราเตอร์ แผ่นวงจร 

อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องอ่าน และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ๆลๆ 

ที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด1วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารโรงเรียนเทศบาล 

ตำบลหนองเรือ 1 หรือไฟสาธารณะอื่น ๆหรืออาคาร สถานที่ 

ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองเรือ ที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/4657ลงวันท่ี 30มึถุนายน 

2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

บาท

บาท

บาท
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 20,000 บาห

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ประจำที่ใช้ประจำอาคาร

โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 ที่อยู่ในความดูแลของ 

เทศบาลตำบลหนองเรือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามประเภทรายจ่ายนี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย หี่ มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

(Internet) หรือค่าตำเนินการปรับปรุงระบบความเร็วสูง 

(ADSL) ใช้ประจำโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 หรือ 

ระบบการเชื่อมอินเตอร์เน็ตของ อปท.ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่น 

ทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายน้ีเป็นไปตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

งบลงทุน รวม 18,500 บาท

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,500 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดชื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจัดชื้อพัดระบายอากาศติดผนัง ขนาด 12 นิว จำนวน

6 ตัว ติดตั้งท้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองเรือ 1 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นพัดลมระบายอากาศติดผนัง 12 นิ้ว กว้าง 29 ‘ซม. 

ระบายอากาศออกได้ทางเดียว

- ใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 V. AC. 50 HZ.

- ขนิดใบพัด 6 ใบ ขนาด 12 นิ้ว

- มีสายดึงสวิทช์ บิด - เบิด พัดลม มีม่านช้ตเตอร์มีขอบยาง 

ยึดพัดลมกับกระจก
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- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ินที่เหมาะสมและประหยัด เนืองจาก

ใม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณกำหนด 

- เป็นครุภัณฑ์ท่ีใข้ภายในโรงเรียนเทศนาลสำหรันเจ้าหน้าท่ี  

ผู้ปฏิบัติงาน มิใช่ครุภัณฑ์ที่ใข้ในการนริการสาธารณะโดยตรง 

จึงมิได้นรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องกินเป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่

15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์งานป้านงานครัว

จัดชื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 9,500

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครืองตัดหญ้าแนนข้อแข็ง จำนวน

1 เครื่อง โดยมิรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน และอุปกรณ ์

อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.-

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแนนสะพาย

2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระนอกสูนไม่น้อยกว่า 30 ชีชี 

4) พร้อมในมีด และในมีดสำรอง

5) เอ็นตัดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคันใช่ในขณะจัดชื้อจัดจ้างๆ 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

มิใช่ครุภัณฑ์ที่ใช่ในการนริการสาธารณะโดยตรงจึงมิได้นรรจุ 

ไว้ในแผนพัฒนาท้องกินเป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด'วนทีสุดที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่15 

พฤษภาคม 2562

งบเงินอุดหนุน รวม 4,103,400

นาท

เงินอุดหนุน รวม

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดหาอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนหนองเรือ จำนวน

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนองเรือ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กันโรงเรียนชุมชนหนองเรือ 

ตามโครงการอาหารกลางวันให้กันเด็กตามข้อมูลเด็ก ณ วันที ่

1 สิงหาคม 2565 จำนวนนักเรียน 977 คน จัดสรร 100%

4,103,400

4,103,400

บาท

บาท

นาท

จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 21 นาทต่อวัน



- เป็นไบีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 

อุดหนุนขององค์กรบีกดรองส่วนท้องกิน พ.ด.2559 บีระกอบ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการบีกครองท้องกิน ที ่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด'วนทีสุด ที ่มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 

กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมการบีกครองท้องกิน ด่วนที่สุด 

ที ่มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที ่23กรกฏาคม 2564 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/4657ลงวันที ่30 มิถุนายน 

2565 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ตามฐานะการคลัง

- ไบีตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566- 2570) หน้าที ่94 

ลำดับที ่6

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท๋ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,564,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,404,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,404,900 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,185,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินบีรับบีรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดบีงบบีระมาณคำนวณทั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

ลำหรับพนักงานเทศบาล

- เป็นไบีตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน และหรือหนังสือ สั่งการหรือ 

ระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินบีระจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบีระจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตาม 

บีระกาค ก.กลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องกิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 

จากเงินเดือน ลงวันที ่22 เมษายน 2547 และหนังสือ 

ลำนักงาน ก.กลาง ที่มท 0809.3/ว28 ลงวันท่ี16 กุมภาพันธ์ 

2548 บีระกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินบีระจำ 

ตำแหน่งลำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้-
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(1) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ไต้ริบ 

เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน

(2) ปักบริหารงานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ระดับต้น 

ตำแหน่งหัวหน้าตำยบริหารงานสาธารณสุข ที่ไต้รับเงิน 

ประจำตำแหน่ง เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกไขเพิ่มเติมกึงบีจจุบันประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว 

กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ. ศ.2559 

หรือประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

ขอนแก่นเรื่องอื่นๆท่ีมีผลบังคับไข้ในภายหลังในปีงบประมาณ 

และหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 138,000

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่า 

ตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือนสำหรับ

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก. จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด 

ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงจันที ่10 กรกฎาคม 2557 หรือ 

หนังสือสั่งการหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องบังคับใช้ภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกไขเพ่ิมเติมกึงป็จจุบันและหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 21,420

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน สำหรับ 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.)เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. 

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558

บาท

บาท
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หรือระเบียบ กฎหมายกำหนดอื่น ๆแล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอนแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ค.2564 - 2566)

และแก่ไขเพิ่มเติมถึงบิจจุบันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก'องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องกิน
จำนวน 20,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน ด้านการรักษาพยาบาล ตาม 

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด หรือค่าใช้จ่ายอีนที่ 

เกี่ยวช้อง อาทิเข่น ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาลาลๆ เป็นด้น 

หรือกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการอีน ๆ ที่เกี่ยวช้องใน 

อัตราที่กำหนดกฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก'พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 

หนังสือสำนักงาน ก. จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม2549 ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที ่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

0808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่มท0808.2/ว3072 ลงวันท่ี 

29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน ์

ตอบแทนอี'นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจำปีแก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือสำนักงาน 

ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 

26 กุมภาพันธ2์558เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. 

เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ 
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วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องกิน 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ ภายใน 

วงเงินตั้งประมาณการไว้หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทีได้รับ 

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นด้น ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว้าด้วย

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

คำใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาชึ่งบริการ จำนวน

(1)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เข้าปก 

หนังสือ หรือเช้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มท่ี 

เกี่ยวกับการภารกิจงานต่างๆของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ต่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม2564 เรือง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10

กรกฎาคม 2563

(2) ค่ากำจัดสิงปฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิงปฏิกูลนำไป 

บำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที'ตั้งอาคารสูบ 

ออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ที่

5,000 บาท

170,000 บาท

120,000 บาท



215

สามารถเบิกจ่ายได้'ตามระเบียบๆ เป็นไม่ตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการม่กครองส่วนท้องกินต่วนมากที่ มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่อง รูม่แบบและการ 

จำแนกม่ระเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่10 

กรกฎาคม 2563

(3) ค่าชักฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก เข่น ผ้าม่าน ผ้าม้วน 

ประดับๆ ผ้าเจ็ดมือ ๆลๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ 

ๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน 

ด'วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย 

ยานพาหนะคำธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือ 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(5) ค่าเข่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเข่าทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ 

เข่น ค่าเข่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเข่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร 

และที่ดิน ค่าเช่าอาคารในการปฏิบัติงานเก็บเอกสารหรือ 

พัสดุ ๆ ใช้เป็นท่ีกักกันกลุ่มเสี่ยงโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ค่าเช่าอาคารเป็นโรงพยาบาล 

สนาม ๆลๆ หรือเฟือใช้ในราชการภารกิจของเทศบาลตาม 

ระเบียบกฎหมายกำหนด ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน เป็นไม่หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254ลงวันที1่5 

มกราคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน 

ท้องกิน ที ่มท 0803.3/ว1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ต่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องกินและหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563
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(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ 

การบันทึกภาพยนตร ์วิดีโอ วิดีทัศน ์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย 

การจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร 

กิจการของเทศบาลตำบลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ 

กระจายเสียงโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสาร แผ่นพับ ป้าย 

ประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลา ค่าจัดทำรายงานผลการ 

ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของเทศบาลและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร และ 

อื่น ๆ ที'จำเป็น ในลักษณะเดียวกันที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ

(7) ค่าติดต้ังโทรศัพท ์เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรศัพท์รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ๆลๆ ยกเว้น ค่าตูสาขา 

ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน และ 

อื่นๆ ที'จำเป็นในลักษณะเดียวกันที'สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ ๆลๆ

(8) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง 

เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ที่ไม่เช้าลักษณะที่ดินสิ่งก่อสร้างอาท ิ

เช่น ติดตั้งจานดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณไวไพ ่ๆลๆและ 

อื่นๆ ที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันที'สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ ๆลๆ

(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษาและอืน ๆ ที ่

จำเป็นในลักษณะเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 966 ลงวันที ่3 เมษายน 2543 

และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(10) ค่าเบี้ยประกัน เฟือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการ 

ของเทศบาล อาทิเข่น รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ทางราชการ 

ครุภัณฑ์ต่างๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างอืน ยกเว้น อาคาร 

สำนักงานหรืออาคารที่ทำการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที'ใช้ 

ประโยชน์ต่อเนืองและบ้านพักช้าราชการ ตามพระราช 

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย 

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถึน พ.ศ.2562 หรือ 
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ระเปียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือกฎหมายระเปียนกำหนดหลัง 

เทศปัญญัตินี้ๆลๆ

(11) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เฟือจ่ายเป็นค่าจ้าง 

เหมานริการให้ผู้รันจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่ 

เป็นการปีระกอน ดัดแปีลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 

สิ่งก่อสร้าง ๆลา อาทิเช่น ค่าจ้างท่ีปีรืกนา ค่าจ้างออกแบน 

ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทำระบบแผนที่ภาน ีค่าจ้างทนายความ 

ค่าจ้างผู้เขียวชาญบัญชีค่าจ้างปีรับปีรุง website ค่าตรวจ 

วินิจฉัยโรค ค่าทำหมันสัตว์ค่าจ้างทำความสะอาดค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักนาความปีลอดภัยค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะทำ 

ความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาสูบนํ้าค่าจ้างเหมาปีราบวัชพืช 

ดูแลต้นไม ้ตัดต้นไม้ ค่าจ้างเหมารถรับจ้างค่าจ้างเหมา 

ปีระเมินองค์กร ค่าบริการกำจัดปีลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 

ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างสำรวจและออกแบบก่อสร้าง 

ค่าจ้างออกแนบอาคารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาปีรับปีรุงและดูแล 

เว็บไชต์เฟือจำยเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาปีรับปีรุงและ 

ดูแลเว็บไชต์ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน ๆลา และค่าจ้าง 

เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่าย 

ในปีระเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเปียบา หรือหนังสือสั่งการอื่น 

ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณ ีเป็นไปีตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16กันยายน 2553 และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลงรันที่ 10 

พฤศจิกายน 2530

(12) ค่าจ้างแรงงานรานฎรดำเนินการเอง เฟือจ้างแรงงาน 

รานฏรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างปีระกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปีกรณ์เครืองมีอแล้วใช้ 

แรงงานดำเนินการ าลาเป็นไปีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปีกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤนภาคม 2564 เรื่องรูปีแบบและการจำแนกปีระเภท 

รายรับ-รายจ่ายงบปีระมาณรายจ่ายปีระจำปีขององค์กร 

ปีกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(13) ค่าจ้างเหมาที่มีสักนณะการจ้างทำเฟือให้ได้มาซึ่งป้าย 

ปีระชาสัมพันธ ์ป้ายชื่อสำนักงานหรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักนณะ 
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เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อจ้างแรงงานราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ 

อาทิเช่น การจ้าง■ประกอน การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช้แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องกิน ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบน 

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนห้องกินและหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 

กรกฎาคม 2563

(14) ดำจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการ 

ประขาขนในการปฏิบัติงานประขาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษา 

ดูงาน และให้บริการประชาขนผู้มาติดต่องานประสานแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชนและช่วยเหลือ 

ประสานงานของกิจการสภาประชาคมเมืองผู้นำชุมชนกับ 

เทศบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอำนาจ 

หน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการ 

ร่วมเทศบาลตำบลหนองเรือ รับคำร้องเรียน ร้องทุกข์ให ้

คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม คำร้องตำงๆ และช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ การจัดทำเอกสาร การจัดชื้อจัดจ้างการ 

พัฒนาชุมชนเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนจะ 

ไต้รับจากการบริการแด่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู่ใน 

อำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ไต้ตาม 

ระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังลือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว1452 

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องกิน ด่วนมาก 

มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

5) กฎกระทรวง กำหนดอัตราคำจ้างผู้ให้บริการงาน 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ ์2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 254

ลงวันท่ี 15 มกราคม 2563

8) หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ที่มท

0803.3/ว 1916 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560

9) หนังสือกระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่

16 กันยายน 2553

10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0407/ว 1284

ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530

11) พระราชปัญญัติคุ้มครองผู้ประสนภัยจากรถพ.ศ.2535

12) ระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

จัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน

พ.ศ.2562

13) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเนียนด่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิปัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์นรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้องหรือ

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวช้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

ทุกรายการภายในวงเงินที่ต้ังประมาณการไว้หรือตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวถันการรันรองและพิธีการ จำนวน 10,000

(1) ค่ารันรองในการต้อนรันนุคคลหรือคณะนุคคล

- เฟือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าของขวัญของที ่

ระลึก ค่าฟืมพ่เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกี่ยวเนืองในการเลี้ยง 

รันรองรวมท้ังค่านริการ ชึ่งจำเป็นต้องจ่ายทีเกี่ยวกันการ 

รันรองเพื่อเป็นค่ารันรองในการต้อนรันบุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน หรือ 

ต้อนรันบุคคลหรือคณะบุคคลทีเดินทางมาจากต่างประเทศ 

นาท
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เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 

เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องจึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะนุคคล 

เป็นไปตามหนังสือกระหรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว

0766 ลงวันท ี5กุมภาพันธ2์563 กอรปพันระเนียน 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

(2) ค่าเลี้ยงรันรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารันรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ 

คณะอนุกรรมการทึได้รับแต่งทั้งตามกฎหมาย หรือตาม 

ระเนียนหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือของ

เทศนาลต้านลในโอกาลต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 

ตามคำสั่งหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกขน ๆลๆ เข่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 

และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอืนที่เกียวเนืองในการเลี้ยง 

รันรองรวมทั้งค่านริการ จึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวข้อง เป็นไป 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที5่ กุมภาพันธ2์563 กอรปกันระเนียนกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเนียนหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ทีเก่ียวช้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้'วแต่กรณี

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ประมาณ 

การต้ังไว ้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกันการรันรอง

และพิธีการ หรือตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ทีได้รับคำสั่งจาก
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นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 

ค่าบริการจอดรก ท่าอากาศยาน คำผ่านทางด่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอึ'นๆ ที ่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีห้องกิน พ.ศ. 

2555 แกไขเพิมเติมถึง (ฉบับที' 4) พ. ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการติกอบรม จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำใช้จ่ายทีเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือ ค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันทีเรียกขืออย่างอื่น ในการ

ติกอบรมที่องศ์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของ 

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการติกอบรมที่หน่วยงานอื่นชึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารห้องกินสมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เช้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแชมครุภัณฑ ์เพือเป็นคำช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที'อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน รถ 

จักร ยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ๆลๆ หรือ

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิงก'อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันที่อยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน



222

สภาพทีสมบูรณ์ตามปกต ิเข่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิงก'อสร้างต่างๆ ทีอยู่ในความรันผิดชอน เป็นต้น ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องกิน ที่มท 

0808.2/1095 ลงวันท ี28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานไต้ 

ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้'เปกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที'หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนห้องกิน เป็น

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏินต ิดัง นี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของนุคคลภายนอก ให้เปกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมานริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที'องค์กรปกครองส่วนห้องกินชื้อมาใช้ใน

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เปกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงาน•บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนห้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เปกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ไต้มาชึ่งนริการ

3. ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอน ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรันผิดชอน 

ของผู้รันจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูนนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ฯลฯ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชปัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการนริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดช้ือจัดจ้างและการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประฦอนและอะไหล่ รวมกิงรายจ่าย 

เพื่อประกอนดัดแปลงต่อเติม หรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที'ต้องชำระพร้อมกันค่า 

75,000

20,000

บาท

นาท
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วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็นกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้นรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายางทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโทีม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง 

เย็นกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระนรมฉายาลักษณ์ 

แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายขื่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ที่ใข็ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรันแสง กระเป้า 

พรม นาฬิกาแขวนพระพุทธรูปพระนรมรูปจำลอง ตราจั่งเล็ก 

ผ้าในติดตั้งในสำนักงานผ้าในเต้นทีขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญ 

ประจำน้าน แผงกันห้องแนนรื้อถอนได ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลน นํ้ายาลนคำผิด เทปกาว ลวดเย็นกระดาษ กาว สมุด 

ของเอกสาร ตลันผงหมึก นํ้าหมึกปรินทีเทป ทีวีจี.แนนใส 

นํ้ายาลนกระดาษไข ไม้นรรทัด คลิปตัวเย็นกระดาษ เข็มหมุด 

กระดาษคาร์นอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดปัญชี สมุดประวัติ 

ข้าราขการ แนนพิมพ ์ผ้าสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการชื้อ 

หรือจ้างพิมพ ์ของใข้ในการนรรจุหีนห่อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม 

สำหรันนริการประชาจนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม้ ๆลๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเนิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หรือระเนียนหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000

- เทีอจ่ายเป็นค่าจีอวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอนและ

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอน ตัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ จัดหาสิ่งของที'ใจในการจ่อมแขม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่

ต้องชำระพร้อมกันค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย ค่าติดตั้งกุญแจเลื่อน คีมล๊อค 

ล๊อคเกียร์ ลัอคคลัช ล็อคพวงมาลัยๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

นาท
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สินเปลือง อาทิเช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกร ู

สายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง นํ้ากสั่น ๆลๆ หรือ ประเภท

วัสดุอุปกรณ์ประกอ.นและอะไหล ่อาทิเช่น เบาะรถยนต์ 

เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน 

ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามันไฟ 

หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้าง 

รถยนต์ กันชนรถยนต ์เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถัน ด'วนมาก ที มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถังรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

ช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน 

เชื้อเพลิง นํ้ามันเบนชิน ถ่านนํ้ามันก๊าด นํ้ามันแก๊สโชฮอล์ล 

นํ้ามันดีเชล นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่องนํ้ามันจารปี ก๊าส นํ้ามัน 

เกียร ์นํ้ามันหล่อลื่น ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองห้องถันด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี28 

พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวช้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวั'สดุที'ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถังรายจ่ายเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ 

ที่ใช้ไนการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งาน 

ได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ อาทิเช่น ค่า 

ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ประเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิง 

ใส่ฟิล์มภาพยนต ์เครื่องกรอเทป เลนล์ชูม กระเปาใส่กล้อง 

10,000 บาท

5,000 บาท
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ถ่ายรู'ป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประจา สัมพันธ ์

ฯลฯ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น พู่กัน ส ีกระดาษ 

เขียนโปสเตอร์ ฟล์ม พิส์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ 

(ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ 

ล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน ฯลฯหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องสินต่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พสุษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวช้องที่กำหนด 

ภายหลังเทคบัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับ 

ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ ์

คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร ์

กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ 

ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ 

ไดร์ฟ ชีดีรอมไดร้ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์เมนบอร์ด 

เมาส์เมมโมรี่จิป(RAM^ตชีทพิดเตอร ์พริ้นเตอร์สวิตชิ่งป้อกช่ 

เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องอ่าน 

และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เราเตอร์ ฯลฯ ทีจำเป็นหรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ต่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่28พสุษภาคม 2564 หรือ ระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

งบลงทุน รวม 890,000 บาท

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 890,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน
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จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 18,000

- เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว และในแต่ละขุด 

ประกอบด้วยครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานที่ 

จำเป็นเกี่ยวข้อง ด้งอี้-

- เก้าอี้แพมีพนักพิง ขนาดกก้าง 65 ขม. ลึก 63 ขม.

สูง114-122ขม.เข้าขุดกันโต๊ะ 1 ตัว

- สามารถปรับระดับสูงตํ่าได้

- พนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศีรษะ

- มีทีวางแขนโครงเหล็กขุนโครเมียมบุฟองนํ้าคุ้มหนัง 

ลังเคราะห์ PVC โค้งรันแนวแขนได้อย่างดี

- หมุนได้รอน 360 องคา

- มีล้อ จำนวน 5 ล้อ

- สินค้ารันประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถินที่เหมาะสมและประหยัด เนื่องจาก 

ไม่'มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

กำหนด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในลำหรันเจ้าหน้าท่ี 

ผู้'ปฏิบัติงานมิใช่ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการนริการสาธารณะโดยตรง 

จึงมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน เป็นไปตามหนังสือ 

กระหรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่

15 พฤษภาคม 2562

จัดซื้อโต๊ทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 12,000

- เพื่อจัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ขุด และในแต่ละ 

ขุดประกอบด้วยครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 

ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.-

1 .โต๊ะทำงาน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ขม. ลึก 80 ขม.สูง 75 ขม.

- แผ่นหน้าปูโต๊ะผลิตจากไม้พาร์ติเศีลบอร์ด เกรด A หนาไม่ 

น้อยกว่า 25 มม. ปีดขอบด้วย PVC ให้เรียบร้อย

- เคลือบผิวเมลามีนหรือลามิเนต กันนี้า ทนความร้อนและ 

รอยขีดข่วนได้ดี

- มีลิ้นชักข้าย-ขวา พร้อมกุญแจล็อคทั้ง 2 จุด หรือมีลิ้นชัก 

กลางเพื่มก็ได้มีแท่งเหล็กหนา รับนํ้าหนักด้านโต๊ะ

- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

บาท

บาท
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2 .เก้าอี้ทำงาน

- เก้าอี้แบบมีพนักพิง ขนาดกว้าง 65 ชม. ลึก 63 ชม.

สูง114-122ชม. เข้าจุดกับโต๊ะ 1ตัว

- สามารถ■ปรับระดับสูงตํ่าได้

- พนักพิงสูงรองรับช่วงลำคอและศรีษะ
- มีที่วางแขนโครงเหล็กจุบโครเมียมบุฟองนํ้าหุ้มหนัง 

สังเคราะห์ PVC โค้งรับแนวแขนได้อย่างดี

- หมุนได้รอบ 360 องศา

- มีล้อ จำนวน 5 ล้อ

- สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถินที่เหมาะสมและประหยัด เนื่องจาก

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

กำหนด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช่ในการปฏิบัติงานภายในลำหรับเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานมิใช่ครุภัณฑ์ที่ใช่ในการบริการสาธารณะโดยตรง 

จึงมีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นไปตามหนังสือ 

กระหรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่

15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดชื้อรถบรรทุก (ดีเชล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 850,000

- เพื่อจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเชล) แบบดับเบ้ิลแค็บ ขนาด 1 ตัน

ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่'ตากว่า 2,400 ชีชี 

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตากว่า 110กิโลวัตต ์จำนวน

1 คัน ครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น 

เกี่ยวข้อง ด้งนี้.-

(1) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู

(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

(5) พ่นสีหรือติดสติกเกอร์ตราสำนักงาน และอุปกรณ์ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใช่ในขณะจัดช้ือจัดจ้าง

บาท
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- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้!นการปฏิบัติงานภายในสำหรับเจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานมิใช่ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการสาธารณะโดยตรง 

จึงมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องสินเป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่

15พสุษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟัาและวิทยุ

จัดช้ือเครื่องขยายเสียง(ตู้สำโพ)เคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 10,000 บาท

-เพือจัดชือเครืองขยายเสียง (ตู้สำโพง) เคลือนทีแบบ

ลากจูง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน จำนวน 1 ขุด 

โดยมิรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที ่

จำเป็นเกี่ยวข้อง ดังนี้.-

1) มีกำลังขับเพาเวรร์แอมป็ไม่น้อยกว่า 80 watt

2) ลำโพงมีขนาดไม่น้อยกว่า 8-10 นิ้ว

3) ลำโพงทนกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 watt

4) มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้

5) สามารถบันทึก REC และม ีvox ฟืงชั่นตัดเสียงเพลง

6) ไมค๎ลอยย่าน VHF ชนิดถือคู ่ประกอบในขุด

7) ม ีVOLUME ปรับเสียงทุ้มเสียงแหลม

8) ม ีVOLUME ปรับเสียงสำหรับไมโครโฟน

9) ม ีMic Line Input สามารถต่อใช้งานกับไมโครโฟน 

ใช้สายได้

10) สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Blue tooth

11) มีระบบชาร์ตไฟในตัวพร้อมระบบชาร์ตเจอร์

12) มีล้อลาก สำหรับเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ได้

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ินที่เหมาะสมและประหยัด เนื่องจาก 

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณกำหนด 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานมิใช่ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการสาธารณะโดยตรง 

จึงมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องสินเป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที ่

15 พสุษภาคม 2562
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจำยงน  

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามหลักยา 9 เม็ด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดูแลสุขภาพ 

วิถีธรรมตามหลักยา 9 เม็ด เพื่อกระดุ้นส่งเสริมการรักษา 

สุขภาพด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ตาม 

ตัวชี้วัดเพื่อเกิดสภาพพลังชีวิต ได้แก่สนาย เนากาย มีกำลัง 

ๆลๆ เป็นด้น อาทิเช่น ค่าตอนแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าจัด 

สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจำเป็นตาม 

โครงการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการการ 

จัดทำสื่อประจาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่น ๆๆลฯเป็นไปตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการมีกอนรม 

และการเข้ารันการมีกอนรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.

2557 ประกอนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิฦค่าใช้จ่ายในการนริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2562 หรือระเนียน 

หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัต ิ

นี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่101 

ลำดันที่ 14

โครงการน้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการน้านน่าอยู ่

ชุมชนน่ามอง เพื่อกระดุ้นส่งเสริมการรักษาความสะอาดของ 

ชุมชน การประกวดชุมชนสะอาด ๆลๆ เป็นดัน อาทิเช่น 

ค่าตอนแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที'จำเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอื่น  ๆ

รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์หรือ 

กิจกรรมอื่นๆๆลๆเป็นไปตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการมีกอนรมและการเข้ารันการมีกรนรม 

ของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอนตามหนังสือ

รวม

รวม

รวม

315,000

155,000

155,000

จำนวน 30,000

บาท

บาท

บาท

นาท

จำนวน 30,000 นาท
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กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 4657 ลงวันที ่30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้ จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปีกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ ระเนียนหนังสือสั่งการอืน ๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ ไปีตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่153 ลำดันที ่1

โครงการปีองกันและควนคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกัน 

โรคติดต่อนำโดยแมลง เพื่อเป้าระวังโรคระนาดให้ปีระขาขน

ปีลอดภัย อาทิเข่น นริการเกี่ยวกันการเป้าระวังโรคติดต่อ 

และป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาล หรือโรคระนาดใหม่ๆ 

ๆลๆ ตามโครงการเป้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ และการ 

ดำเนินการอืนๆ ที่เกียวช้อง ได้แก ่ค่าตอนแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปีกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็นตามโครงการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจัด 

นิทรรศการจัดทำสื่อ ปีระขาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ๆลๆ 

เป็นไปีตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 

การป้กอนรมและการเช้ารันการฝ็กอนรมของเจ้าหน้าที่ 

ท้องถิน พ.ศ.2557 ปีระกอนหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที3่0 มิถุนายน2565 หรือตาม 

ระเปียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

นริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องถิน พ.ค.2562 หรือ 

ระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ีไปีตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

หน้าที ่97 ลำดันที ่3

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ 

รักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยชุมชน อาทิเข่น ค่าเงินรางวัล 

ค่าวัสดุอุปีกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดื่ม และ 

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ที่จำเป็นตามโครงการหรือกิจกรรมอืน ๆ 

รวมท้ังการจัดนิทรรศการจัดทำสือปีระชาสัมพันธ์หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ าลา เป็นไปีตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย

นาท

นาท
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ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการเข้ารับการติกอบรม 

ของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ศ.2557 'ประกอบหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 154 ลำดับที ่3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม จำนวน 30,000 บาท

พระปณิธานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราขกุมารี กรมพระศรีสวาง 

ควัฒน วรข้ตติยราชนารี

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอด 

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ 

คาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย 

ลักษณ์อัครราชกุมารี และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก ่ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสด ุ

อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นตามโครงการ หรือ 

กิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการการจัดทำสื่อประชา 

สัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งข้นกีฬาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564หรือระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการเข้ารับ 

การติกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 

30 มิถ ุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีเป็นไปตาม 

แผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 100 ลำดับ 

ที ่10

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา

และช่อมแชมครุภัณฑ์ เพือเป็นค่าช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้
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สามารถใช้งาน ไต้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาค เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต ์เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที'มีลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทคบาลเพื่อให้สามารถใช้งานไต้หรืออยู ่

ในสภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานหรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้นๆลๆ เป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าจ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานไต้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องลิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที'องค์กรปกครองส่วนท้องสินชื้อมาใช้ใน  

การบำรุงรักษาหรือจ่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที'องค์กรปกครองส่วนท้องสิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงานให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่'เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุกัณท้หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดขอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร  

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจ้ดชือจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
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- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 

มะเร็งเต้านมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

รวม 160,000 บาท

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ 

พระกนิษฐา ริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราจสุดา เจ้า 

ฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี 

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้.-

1 .ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา จำนวน 20,000 บาท

2 .ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา จำนวน 20,000 บาท

3 .ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง จำนวน 20,000 บาท 

4.ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง จำนวน 20,000 บาท

5 .ชุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง จำนวน 20,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย 

ได้ตามฐานะการคลัง หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องอื่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่99 ลำดับที ่9

จำนวน 100,000 บาท

โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านภัยมะเร็งเต้านม จำนวน 60,000 บาท

1. ชุมชนบูรพา จำนวน 20,000 บาท

2. ชุมชนตสาดสดที่หนึ่ง จำนวน 20,000 บาท

3. ชุมชนร่วมใจ จำนวน 20,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 ทั้งนี้จะเบิกจ่าย 

ได้ตามฐานะการคลัง หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที ่

เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่100 ลำดับที ่11
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 788,980 บาท

งบบุคลากร รวม 439,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 439,980 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องทิน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณทั้งจ่ายไว ้12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงป็จจุปัน และหรือหนังสือสั่งการ หรือ 

ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

จำนวน 385,980 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องทิน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินคำตอบแทนรายเดือนของข้าราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องทินที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหต ุ

พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสารารณสุข (พ.ต.ส) หรือ 

เงินเพิ่มคำครองชีพจั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒ ิ

ที ่ก. พ. รับรอง เงินค่าวิชาชีพของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้าน 

สาธารณสุข ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่ม 

สำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาลพ.ศ.2553 

ประกาศศณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

เรือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินคำตอบแทนเจ้าหน้าทีที ่

ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2561ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก'หน่วยบริการสาธารณสุขของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องทิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องหรืออัตราทีกำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต ่

กรณี

จำนวน 12,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการหรือ 

พนักงานส่วนท้องถินที่ได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหต ุ

พิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสารารณสุขเงินค่าวิชาชีพ 

ระดับชำนาญการของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

จำนวน 42,000 บาท
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อัตราเดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

เรือง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ 

พิเศษของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรม 

การพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์การ 

จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 

ในสังกัดเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่ 

หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

พ.ศ. 2562 หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 349,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 69,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องกิน
จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราขการอันเป็นประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน ด้านการรักษาพยาบาล ตาม 

ระเบียบหรือหนังสือส่ังการกำหนดหรือค่าใช้จ่ายอืนที่  

เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ค่าตอบแทนแพทย์/พยาบาลๆลๆ เป็นด้น 

หรือกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอัตรา 

ที่กำหนดกฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ต่วนที่สุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

มท 0808.2/ว 859 ลงวันที2่9 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 
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กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่มท 0808.2/ว 3072 

ลงวันที2่9 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน 

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน 

รางวัลประจำปีแก1องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หนังสือ 

สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท0809.3/ว 

380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ2์558 เรื่องประกาศ ก. จ.,ก.ท., 

และก.อบต.เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น 

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

- ด่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถทั่วจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินตั้งประมาณการไว้หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว้าด้วยการเบิกคำใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เป็นต้น ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 54,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าชื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 

ชึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน พ.ศ.

2548 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า 

บ้านของช้าราชการส่วนท้องกิน หรือระเบียบหนังสือสั่งการ

บาท

บาท
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อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ 

แล้วแต่กรณี

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

(1) ด่าถ่ายเอกสาร ด่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นด่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ด่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นด่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ด่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นด่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ 

วิดีโอ วีดีทัศน ์ด่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชา 

สัมพันธ ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทต่างๆ 

เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบการ 

จ้างให้ทำของทีเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกรมล่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ต่วนมากที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(5) ด่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้ 

รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงถ่อสร้าง ๆลๆ 

เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

160,000 บาท

120,000 บาท
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ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างรัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท 

รายจ่ายน้ีได้ตามระเบียบๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประจาขน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประจาจน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันท่ี 27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทคบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ้บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราจบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่าย 

ได้ทุกรายการภายในวงเงินทีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเบื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เฟือประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก

ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางต่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่

เกียวช้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.

2555 แก้ใขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเปียนในการติกอบรม จำนวน 20,000

- เฟือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ในการ 

ติกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอื่นของ

รัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรืยกเก็บ หรือการติกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนชึ่ง 

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายค่าลง 

ทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมท้ังผู้ท่ีได้รับคำสั่ง 

จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเฟือประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เช้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ค.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้อง หรืออัตราท่ีกำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 10,000

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา

บาท

บาท

บาท



และช่อมแชมครุภัณฑ ์เทือเป็นค่าช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให ้

สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นสัน ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งถ่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มิลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู ่

ในสภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิงก่อสร้างค่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ เป็นด้น ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องกิน ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28พฤษภาคม 2564 ด้งนี้-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินค่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัติ ด้งนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช้ใน 

การบำรุง รักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ีงบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นสัน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร  

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
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จัดชือจํ'ดจัางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสด ุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

รายจ่ายเพื่อจัดหาสิงของที'ไข้ในการช่อมแชมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระ 

พร้อมกับค่าวัสด ุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้ง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้าเครืองวัด 

แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ 

โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวล ์ไมล์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น ฟิวส ์เทปพัน 

สายไฟฟ้าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด 

สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร์ 

และชินส่วนวิทย ุรืชีสเตอร ์ลูกถ้วยสายอากาศ มูฟวิงคอยล์ 

คอนเดนเชอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเชนช์ เบรกเกอร์สายอากาศ 

หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครืองรับโทรทัศน ์จานรับ 

สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรื่โชส่าเชลล์ กล่องรับสัญญาณ 

าลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาท ิ

เช่น ดอกสำโพง ฮอร์นสำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ 

แผงบังคับทางไฟ ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได ้

ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถินด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที2่8พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ 

ที่ใข้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุอาทิเข่น ค่า
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ขนส่ง ส่าภาษี ส่าประกันภัยส่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสด ุ

คงทน อาทิเข่น เครื่องมือผ่าตัด ที่วางภรวยแต้ว คระบอกตวง 

เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข ้คีมลอนฟัน เครื่องวัดนํ้าฝน 

กังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ 

วัดไข้(ปรอทวัดไข้)ๆลา หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น 

สำลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอรอลล์ฟิล์ม 

เอกชเรย์ เคมีภัณฑ ์ออกชิเจน นํ้ายาต่างๆเลือด สายยาง 

ลูกยางหลอดแต้ว ลวดเชื่อมเงินถุงมือ กระดาษกรองจุกต่างๆ 

สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด 

เอกชเรย ์คลอรีนทราบอะเบท นํ้ายาพ่นหมอกควันกำจัดยุง 

สารส้ม หน้ากากอนามัยชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียว 

ทิ้ง) าลา หรือส่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายไต้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่28พถุษภาคม 2564 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นส่าจัดชื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ

จัดหาสิงของทีใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที'ต้องชำระพร้อมกับ 

ค่าวัสด ุอาทิเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ส่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน 

ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์เครื่องกรอเทป เลนล์ชูม 

กระเปาใส่กล้องส่ายรูป บ้ายไพ่แจ้งเตือนแบบล้อลาก 

ป้ายประชาสัมพันธ์ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น 

พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 

เสียง หรือภาพ(ภาพยนตร ์วิดีโอเทป แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาว 

ดำที'ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร 

เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ๆลๆหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องกินด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที่

5,000 บาท
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28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอนๆ ที ่

เกี่ยวข้องท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ี

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอษและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที'ต้องชำระพร้อมกับค่า  

วัสด ุเซ่น ค่าขนล่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเซ่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเซ่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ

เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิลๆลา หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเซ่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แห้นพิมพ ์

เมนบอร์ด เมาส ์เมมโมรื่ชิป (RAM) ดัตซีทพิดเตอร์ พรินเตอร์ 

สวิตชิ่งบิอกซ์เครื่องกระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เราเตอร์ๆลๆ ที่จำเป็น 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ 

ตามหนังลือกรมล่งเสริมการปกครองท้องถิน ต่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบ 

หนังลือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าไฟฟ้า จำนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟัาทีใช้ประจ่าอาคารศูนย์บริการ 

สารารณสุขขุมชนทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล 

หนองเรือ ไฟประดับสถานที่หรือที่สาธารณะอื่นๆ หรืออาคาร 

สถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองเรือหรือ 

ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ 

เป็นไปตามหนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี30มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องลิน พ.ศ.2562

10,000 บาท

50,000 บาท

20,000 บาท
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ค่านํ้าประปา ค่านี้าบาดาล จำนวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที'ใช้ประจำอาคารศูนย์บริการ 

สารารณสุขชุมชนทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล 

หนองเรือ หรืออาคารทรัพย์สินต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอืนที ่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเกทรายจ่ายนี้เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงรันที ่30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ. ศ.2562

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบล 

หนองเรือทั้งแบบประจำสำนักงานและแบบมือถือ เบอร ์

อินเตอร์เน็ตรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการดังกล่าว 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่าย 

นี้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ 

4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน2565 หรือตามระเปียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ึงบริการ จำนวน 110,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเช้าปกหนังสือต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเช้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเปียบา

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเปียบา



(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การปันทึกภาพ 

ยนตร์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปก่าย การจ้างโฆษณา 

ประขาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อ 

ประเภทต่าง ๆ เข่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์

วารสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเข่น การจ้างประกอบการ 

จ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้วใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนห้องกิน ด'วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง มหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้

ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว 1555 

ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวช้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาจน  

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การจัดชื้อ 

จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกท่ีประจาจนจะได้รับ 

จากการบริการแต่ละข้ันตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจ 

หน้าท่ีที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ 
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กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1 ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2)พระราชบัญญัติแรงงานล้มพันรพ.ศ.2541

3 ) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

ทุกรายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว้หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกด่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสารารณภัย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัยอาทิเช่น เครื่องอุปโภค บริโภคเป็นต้น เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 

ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ. ศ.2560 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 3050 ลง 

วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2543หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ
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ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัติน้ีไปีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้าท่ี 

102 ลำดับที ่1

โครงการสงเคราะห์ปีระชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ปีระชาชนผู้มี

รายได้น้อยและด้อยโอกาสในเขตเทศบาล อาทิเช่น เครื่อง 

อุปีโภค บริโภคๆลๆ เป็นด้น เป็นไปีตามระเปียบกระทรวง 

มหาดไทย จ่าด้วยค่าใช ้จ่ายเพื่อช่วยเหลือปีระชาชนตาม 

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปีกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 รวม 

แท้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ปีระกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท0313.4/ว 3050ลงท้นที2่2 

กุมภาพันธ์ 2543 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย จ่าตัวยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้ ไปีตามแผนพัฒนาท้องล ิน (พ.ค.2566- 

2570) หน้าที ่102 ลำดับที ่2

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 572,815 บาท

งบบุคลากร รวม 240,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปีรับปีรุงค่า 

ตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือนลำหรับ

พนักงานจ้าง

- เป็นไปีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 

ด่วนทีสุดท่ีมท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557 

หรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแด่กรณี

- เป็นไปีตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปีจจุบันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแด่กรณี
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพ่ิมอื่น ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน ส่าหรับ 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิมการครองชีพ 

ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 

ด่วนที่สุดที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

หรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวช้องหรือภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก่ไขเพ่ิมเติมถึงป็จจุบันและหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 332,815 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องกิน
จำนวน 5,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก1องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรม 

การจัดชื้อจัดจ้างๆลๆ เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวช้อง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง จ่าด้วยการ 

จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือ 

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 

6 กันยายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2580 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 

หรือกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องในอัตรา 

ที่กำหนดกฎหมายกำหนด หรือประกาศอัตราท่ีกำหนดชอง 

เทศบาลแล้ว แต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก'พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ด่วนทีสุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม2549 ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว4288 ลงวันที ่24 

รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

มท 0808.2/ว859 ลงวันที2่9 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว3072 ลงวันที ่

29 กันยายน 2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน ์

ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจำปีแก'องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือสำนักงาน 

ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ด'วนทีสุด ที่มท 0809.3/ว 380 

ลงวันที2่6 กุมภาพันธ์2558 เรื่องประกาศ ก. จ.,ก. ท.,และ 

ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว กับหลักเกณฑ์ 

เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น 

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

- ค่าไข้จ่ายดังกล่าวสามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 

ที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องกิน พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง  ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงาน 

ต่างๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

270,000 บาท

220,000 บาท



50

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการ'ปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จ่าเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายใต้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การบันทึกภาพ 

ยนตร์วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลในสื่อประเภท 

ต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วารสาร 

แผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของท่ีเทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 ก.ค. 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

ให ้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมา 

อืน ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายใน 

ประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงรันที3่0 

มิถุนายน 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือส่ัง 

การอื่นท่ีเกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าท่ีค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 
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ช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกที่ประขาชน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละช้ันตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที่ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายป็ได้

ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ลือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ลือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได ้

ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ค.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปลูกด้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกด้นไม้ 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวของชุมชน เพื่อปลูกด้นไม้ต่างๆ การปลูกปา 

ชุมชนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและการดำเนิน 

การอื่น ๆ อาทิเช่นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพันธ์ไม ้ค่าด้นไม ้

ค่าปุย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นตาม

40,000 บาท
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โครงการหรือกิจกรรมอื่นรวมทั้งการจัดนิทรรศการจัดทำส่ือ 

ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆๆลๆ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดกิจกรรมสารารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแช่งขัน 

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 2564 ประกอบ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนา  

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 156 ลำดับที ่2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชม จำนวน

- เพื่อเป็นค่าซ่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และซ่อมแชมครุภัณฑ์ เพือเป็นค่าซ่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้ 

สามารถใช้งาน ได้ตามปกต ิเช่น เครืองคอมพิวเตอร์

เครืองปรับอากาศ เครืองส่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นด้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชมส่ิงก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าซ่อมแชม 

บำรุงรักษาสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ 

ในสภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิงก่อสร้างค่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบ เป็นด้น ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พถุษภาคม 2564 ดังนี้.-

1 .ค่าซ่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2 .ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน เป็นผู ้

ดำเนิน การบำรุงรักษา หรือซ่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที'องค์กรปกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช้ใน 

การบำรุงรักษาหรือซ่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัพุ

10,000 บาท
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(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรบิฦครองส่วนท้องดิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งนริการ

3 . ค่าจ้างเหมานริการ เป็นการจ้างให้ผู้รันจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการบิระฦอน ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรันผิดชอน 

ของผู้รันจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูนน้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลา เป็นด้น

- เป็นไปตามพระราชปัญญัติการจัดช้ือจัดจ้างและการนริหาร  

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเนียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการนริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม 41,815

วัสดุงานน้านงานครัว จำนวน 10,000

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุงานน้านงานครัว บิระเภทวัสด ุ

คงทน วัสดุสินเบิลือง รวมดิงรายจ่ายเพื่อประกรนดัดแปลง 

ต่อเติมหรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช่ในการ 

ช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกันค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง 

ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ค่าบิระกันภัย เป็นต้น บิระเภทวัสดุคงทน 

อาทิเช่น หม้อ กระทะกะละมัง ตะหลิว กรอนรูป มีด กัง ถาด 

แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยจามช้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งน้า 

กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ามันเตารีดเครื่องนดอาหาร เครื่องตี 

ไข่ไฟฟ้า เครืองป้งขนมป็ง กระทะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้า รวมดิง 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้าร้อน กระติกน้าแข็งลังแก๊สเตา 

ตู้เก็นอุปกรณีดันเพลิง สายยางรดน้า ถังขยะแนนขาตั้ง 

ถังขยะแนนล้อลาก อ่างล้างจาน ถังน้า ๆลๆ หรือบิระเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าบิที่นอน บิลอก 

หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าบู่โต๊ะ กระดาษชำระ ผงชักฟอก สบู ่

น้ายาดันกลืน น้าจืดที่ชื้อจากเอกจน อาหารเสริม(นม) วัสด ุ

บิระกอนอาหาร อาหารสำเร็จรูป ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ 

สามารถเบิกจ่ายได้ตามบิระเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องดิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1095

บาท

นาท
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ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตรประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุอุปกรณ์ประกอนและอะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใชัในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับ 

ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์จอบหมุน จาน 

พรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว เคร่ือง 

ดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน กระชัง มีดตัดต้นไม ้

ฯลฯ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น ปุย ยาป้องกันและ 

กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว ์พืชและสัตว ์พันธุสัตว์ 

นํ้าเช้ือพันธุสัตว์วัสดุเพาะจำ อุปกรณ์ขยายพันธุพืช ผ้าใบหรือ 

ผ้าพลาสติกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ๆลฯ หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น หัวกะโหลกดูดนํ้า 

ฯลฯ หรือที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องลิน ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัติน้ี

วัสดุอื่น จำนวน 1,815

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ประเภทวัสดุ 

คงทน อาทิเช่น มิเตอร์น้ํา-ไฟ ตะแกรงตักสวะ หัวเชื่อมแก๊ส 

หัววาวเป็ด-บิดแก๊สฯลฯ หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น 

อุปกรณ์บังคับสัตว์ฯลฯ และสั่งของอื่น ๆ ที่เก่ียวช้อง หรือ 

คำใช้จ่ายอื่นทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลิน ที ่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม2564 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

บาท

บาท



255

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สารารณะต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล

รวม

จำนวน

16,000 บาท

10,000 บาท

ตำบลหนองเรือ ค่าไฟฟ้าสวนสารารณะสระหนองเรือ สวน 

หรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ หรือค่าไฟฟ้ากล้อง CCTV หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายน้ีๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช ้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 6,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใข็ในสวนสาธารณะสระหนองเรือ 

และที่สารารณะอื่น ๆ ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนอง 

เรือ หรือค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายน้ีๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/4657 ลงวันที ่30มิถนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 4,005,405 บาท

งบบุคลากร รวม 1,329,905 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,329,905 บาท

ค่าจ้างลูกช้างประจำ จำนวน 285,360 บาท

- เฟ้อจ่ายเป็นค่าช้างและเงินปรับปรุงค่าช้างให้แก่ลูกช้าง 

ประจำ(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) เป็นไปตามหนังสือ 

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ต่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ 

ว 2683 ลงวันที ่15 ธันวาคม 2558 ประกอบหนังสือ 

สำนักงาน ก. จ. ก. ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.ร/ว 8 ลงวันที ่

17เมษายน2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราค่าช้างและการให้ลูกช้าง  

ของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่5) พ.ค.2561 เป็นไปตาม 

กรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และแก้ไข 

เพิ่มเติมถึงบีจจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
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บริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที ่53) พ.ค.2558

'ประกาศคณะกรรมคารพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล 

ของเทศบาล (ฉบับที่ 65) พ.ศ.2561 หรือประกาศคณะกรรม 

การพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องอื่นๆ ที่มีผลบังคับ 

ใขในภายหลังในปีงบประมาณและหนังสื่อส่ังการที่เก่ียวข้อง 

หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 948,545

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่า

ตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน สำหรับ

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2557

หรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใข ้

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

และแก่ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบันและหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพิ่มอัน ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน สำหรับ 

พนักงานจ้าง

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

(ก.ท.)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบับที ่2) หนังสือสำนักงาน ก. จ. ก.ท. และก.อบต.

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558

หรือระเบียบ กฎหมายกำหนดอื่น ๆแล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหรืออัตราทีกำหนด

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

บาท

บาท
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2. เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที'มีลักษณะเป็น 

การเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที'ม ี

ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ตามจำนวนผู้มีสิทรึ้ได้รับ 

และเทศบาลมีคำสั่งให้ได้รับเงินเพ่ิมดังกล่าว ตามประกาศ 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะ 

เป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ2564 ประกอบกับ ก.ท.จ. 

ขอนแก น ไดัมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงิน 

เพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเส่ียง 

ภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ 

องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินอาจจ่ายได้(ฉบับที่2) พ.ศ.2564 

และประกาศเทศบาลตำบลหนองเรือ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข 

และอัตราเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มี 

ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 กำหนดอัตรา 

เดือนละ 1,000.-บาท หรือระเบียบ กฎหมายอื่นๆ หรืออัตรา 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

1

(1) คำกำยเอกสาร คำเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 

ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือ 

เข้าปกหนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจ 

งานต่างๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำบิาย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์

งบดำเนินงาน รวม 2,622,000 บาท

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,150,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท



258

วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประ•ชา 

ล้มพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ 

เช่น วิทยุกระจายเลียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพัน 

ป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้ว 

ใช้แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนห้องถิ่น ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เรือง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนห้องกิน และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 ก.ค. 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

ให ้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด จึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมา 

อันๆท่ีเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายใน 

ประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวันท่ี30 

มิถุนายน 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่ง 

การอื่นท่ีเกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

ตามระเบียบๆ
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657

ลงวับที่ 30 มิถุนายน 2565

2) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวับที่ 10 กรกฎาคม 2563

3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452

ลงวับที่ 27 พฤษภาคม 2541

5) หนังลือสั่งการอื่น ๆ หรือระเมียษด่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ีแล้วแด่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ลือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ษรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชปัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังลือสั่งการอ่ืนๆ หรือระเมียษด่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแด่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ 

ทุกรายการภายในวงเงินท่ีทั้งประมาณการไว้หรือตามระเมียษ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค่กรปกครองส่วนท้องลืบ พ.ศ.2562

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมบาของผู้บริหารท้องลืบ 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ทีได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด'วนพิเศษ 

ค่ารรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอัน ๆ ที ่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเมียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องลืบ พ.ศ.

2555 แกไขเพื่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ. ค.2561 หรือระเบียบ

บาท
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หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเปียนในการติกอนรม จำนวน 5,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเปียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที'เรียกชื่ออย่างอื่น ในการติก

อบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

จัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท้าทีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการติกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นชื่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายค่า 

ลงทะเบียนได้เท้าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาขิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที'เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เข้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที'เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

โครงการปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ทั้งขยะ จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปรับปรุง 

และพัฒนาที่ทั้งขยะ เพื่อปรับปรุงบริเวณโดยรอบลานทั้งขยะ 

ในบริเวณปอขยะเติม ปรับปรุงสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานวาง 

ผังจัดโชนจัดทำเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน หรือย้ายกองขยะเดิมออกจากลานตากขยะ 

เป็นด้นาลๆ อาทิเช่นค่าจ้างขนย้ายขยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตาม 

โครงการ หรือกิจกรรมกีนๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ค.2562 

มาตรา 50 (3) เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ 

ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2549 มาตรา 

16(17),(18) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ 

4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตาม 

แผนพัฒนาท้องกิน(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 157 ลำดับท่ี2

บาท

บาท
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ จำนวน 30,000 บาท

- เทือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการคัด

แยกขยะต้นทาง การรักษาความสะอาดชุมขน ลดปริมาณ 

ขยะในชุมขน ใต้แก ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและ 

เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นตามโครงการ หรือ 

กิจกรรมอืน ๆ รวมทิ้งการจัดนิทรรศการจัดทำสื่อประชา 

สัมพันธ์หรือกิจกรรมอืน ๆ ๆลๆ เป็นไปตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการ 

เข้ารันการถึกอนรมของเจ้าหน้าที่ท้องลินพ.ศ.2557 ประกอน 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657 ลง 

วันที ่30 มิถุนายน2565 หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่นๆท่ี 

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151 ลำคันที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแขม จำนวน 80,000 นาท

- เพื่อเป็นค่าซ่อมแขมและบำรุงรักษา อาทิเข่น ค่าบำรุงรักษา

และซ่อมแขมครุภัณฑ ์เทือเป็นค่าซ่อมแขมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให ้

สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เข่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาศ เครืองส่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสั่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม 

บำรุงรักษาสั่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที'มีลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู ่

ในสภาพที'สมบูรณ์ตามปกติ เข่น อาคารเก็บพัสดุ อาคาร 

เตาเผาขยะ รั้วทีทิงขยะ สิงก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทิ้งขยะ หรือ 

สั่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบๆลๆ เป็นไปตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันท่ี 28 พถุษภาคม 2564 ด้งนี้.-

1.ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมา ซึ่งมีทิ้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย



262

2. ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให้ 

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของทีองค์กรปกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช้ใน

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องสิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาชึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ฯลฯ เป็นด้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณีไฟฟ้าและวิทย ุประเภทวัสดุ 

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณีประกอบและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสด ุ

รายจ่ายเพื่อจัดหาสิงของที'ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ 

พร้อมกับค่าวัสด ุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นไมโครโฟน ขาตั้ง 

ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครืองวัด 

แรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ 

โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส ์ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ 

ฯลฯ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น ฟิวส์เทปพัน 

สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด 

สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานชิตเตอร์ 

367,000

5,000

บาท

บาท
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และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รืขีสเตอร์มูฟวิงคอยล ์

คอนเดนเขอร ์ขาหลอดฟลูออเรสเขนข์ เบรกเกอร์สายอากาศ 

หรือเสาอากาศ สำหรับวิทย ุเครืองรับโทรทัศน ์จานรับ 

สัญญาณดาวเทียม แบตเตอรรี่โซล่าเชลล ์กล่องรับสัญญาณ 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่อาทิเข่น 

ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผง 

บังคับทางไฟ ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายไถ้ตาม 

ประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นต่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 

2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องที'กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุ 

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการ 

ข่อมแขมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไถ้ตามปกติ 

รายจ่ายที่ต้องข่าระพร้อมกับค่าวัสดุ อาทิเข่นค่าขนล่งค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น 

หม้อ กระทะ แก้วนํ้ากะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ลาด 

จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อมกระจกเงา โอ1งนํ้า กระโถน เตา 

ไฟห้า เตาน้ํามันเตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟห้า 

เครื่องปีงขนมบิง กระทะไฟห้า หม้อไฟห้ารวมถึงหม้อหุง 

ข้าวไฟห้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตาตู้เก็บ 

อุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดนํ้า ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ 

แบบล้อลาก อ่างล้างจาน ถังนํ้า ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

สิ้นเปลือง อาทิเช่น ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 

หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะกระดาษชำระ ผงชักฟอก สบู ่นํ้ายา 

ดับกลิ่น นํ้าจืดที่ซ้ือจากเอกชนอาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบ 

อาหาร อาหารสำเร็จรูป ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที'สามารถ 

เบิกจ่ายไถ้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องสิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

50,000 บาท
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วัสดุก่อสร้าง จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที'ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที ่ต้องขำระพร้อมกับค่า 

วัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดต้ังค่าประกันภัย เป็นด้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อนคีม ขะแลง จอบ 

สิว เสียม เลื่อยขวาน กบไสไม้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด 

เล็ก ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด 

ผ้า หน้ากาใส่เลื่อมเหล็ก เคร่ืองยิงตะป ูนั่งร้าน ๆลๆ หรือ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น นํ้ามันทาไม ้ทินเนอร์สื 

ปูนซีเมนต ์หิน ดิน ทราย หินคลุก ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์ 

บล๊อก ยางมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเส้น 

แปรงทาส ีแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ าลา หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น ท่อระบายนํ้า อุปกรณ ์

ประปา ท่อนํ้า ท่อต่าง ๆท่อนํ้าบาดาล ๆลา และสิ่งของอื่นๆ 

ที่เกี่ยวช้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท 

รายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด่วนมาก ที มท0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พลุษภาคม 2564 

หรือระเปียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าซีอวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่  

ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แม่แรง 

ไขควงประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ 

ลือคคลัขล็อคพวงมาลัย ๆลา หรือประเภทวัสดุสินเปลือง 

อาทิเช่น ยางรถยนต ์นํ้ามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล ์

เพลา ฟิล์มกรองแสง นํ้ากสั่น าลา หรือ ประเภทวัสดุอุปกรณ ์

5,000 บาท

100,000 บาท
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ประกอบและอะไหล ่อาทิเช่น เบาะรถยนต ์เครืองยนต์ 

(อะไหล่) ชุดเกียร ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด 

หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี ่ล้อ จานจ่าย ถังนํ้ามันไฟหน้าไฟ 

เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต ์กัน 

ชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอลิค ๆลๆหรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท รายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

ช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน 

เชื้อเพลิง นํ้ามันเบนชิน นํ้ามันก๊าด นี้ามันแก๊สโชฮอล์ล นํ้ามัน 

ดีเชล นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบ ีถ่าน ก๊าส นํ้ามัน 

เกียร์ นํ้ามันหล่อล่ืนๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี28 

พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดช้ือเคร่ืองแต่งกาย ประเภท

วัสดุคงทน อาทิเช่น ชุดปฏิบัติงาน เสือ กางเกง ผ้า ถุงมือ 

ถุงเท้า เครื่องหมายต่างๆ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอเสื้อ 

สะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

สิ้นเปลือง อาทิเช่นวุฒิบัตร บัตรประจำตัว เข็มเครื่องหมาย 

ๆลๆ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้เป็นไปตามหนังลือกรม 

ล่งเสริมการปกครองท้องถิน ที่มท0808.2/ว 1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

200,000 บาท

5,000 บาท
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วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท

- เฟือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดชื้อวัสดุอื่น ๆ ประเภทวัสดุ

คงทนวัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเฟือประกอบ ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ใน 

การข่อมแขมบำรุง รักบาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุอาทิเข่น ค่า 

ขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น ประเภทวัสดุ 

คงทน อาทิเข่น มิเตอร์นํ้า -ไฟฟ้า สมอเรือตะแกรงกันสวะ 

หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วเป็ด - บิดแก๊ส ๆลๆ หรือประเภทวัสด ุ

สิ้นเปลือง อาทิเข่น อุปกรณ์บังคับสัตว์ ๆลๆ ที่จำเป็นในการ 

ปฏิบัติงาน และสิ่งของอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ 

สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังลือกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที ่28พดุบภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวช้องท่ีกำหนดภายหลังเทคบัญญัตินี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีใช้ประจำอาคารเตาเผาขยะท่ีอยู่ใน 

ความดูแลของเทศบาลตำบลหนองเรือ ค่าไฟฟ้าของกล้อง 

วงจรบิด CCT/ ค่าไฟฟ้าในการสูบนํ้าบาดาล หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้เป็นไปตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่

30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ประจำอาคารอาคารเตาเผา

ขยะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหนองเรือหรือค่าใช ้

จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี30มิถุนายน2565 หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- เพื่อจัดซื้อปีมน้ํามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่) จำนวน 1 ตัว 

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้.-

1) ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

งบลงทุน รวม 53,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

รวม 53,500 บาท

จัดซื้อปีมนํ้ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่) จำนวน 25,000 บาท

2) กำลังมอเตอร์(Power Output Range) 400-750 Watt 

220-240 Voit หรือที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง กำลังมอเตอร ์

1-2 แรงม้า

3) ส่งนิ้าได้สูง (Head) ไม่น้อยกว่า 7 เมตร

4) ปริมาณนํ้าสูงสุด (Cappacity) ไม่น้อยกว่า 190 ลิตร/ 

นาที

5) ระยะส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 เมตร

6) เรือนป็ม (Casing) วัสดุแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อนทำ 

ด้วยเหล็กหล่อเคลือบกับสนิม 2 ชั้นไม่มีลูกลอย มีตะแกรงกัน 

เศษสิ่งสกปรกเข้ามาอุดตัน

7) คุณสมบัติพิเศษสามารถดุดนํ้าปนกรวด/ปนทรายและ 

เลนได้

8) สายส่งนํ้าผ้าใบ PVC สีฟ้า ขนาดเส้นฝาศูนย์กลาง2 นิ้ว 

หนา 0.8 มม. แรงดันใช้งาบ 3 บาร ์แรงดันชนิด 9 บาร ์

ผ้าใบ PVC หนา 3 ชั้น ยาว 50 เมตร (แบบโค้งงอได้)

9) คลิปรัดสายยาง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ตัว

10) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งาบ 

ได้ครบชุด

- ตั้งจ่ายตามราคาท้องถ่ินที่เหมาะสมและประหยัด เนืองจาก 

ใม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

กำหนด

- เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาบ 

มิใช่ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการสาธารณะโดยตรง จึงมิได้บรรจุ 

ไว้ในแผนพัฒนาท้องลินเป็น ไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ต่วนทีสุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่15 

พฤษภาคม 2562
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดชื้อเครื่องตัดหญ้าแนนข้อแข็ง จำนวน 28,500 นาท

- เพื้อจ่ายเป็นค่าชื้อเครื่องตัดหญ้าแนนข้อแข็ง จำนวน

3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน และอุปกรณ ์

อื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตังนี้.-

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแนนสะพาย

2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า

3) ปริมาตรกระบอกสูนไม่น้อยกว่า 30 พ

4) พร้อมในมีด และในมีดสำรอง

5) เอ็นตัดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

หรือมาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีผลบังคับใข้ในขณะจัดชื้อจัดจ้างๆ

-เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

มิใข่ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการสาธารณะโดยตรง จึงมิได้บรรจุ 

ไว้ในแผนพัฒนาท้องกินเป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด'วนทีสุดที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่15 

พฤษภาคม 2562

งานบำบัดนํ้าเสีย รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได.'มา'ซึ่งบริการ จำนวน 10,000 นาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็นหนังสือ 

หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวคับการ 

ภารกิจงานต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏินัติงานของเทศบาลและผลการ 

ปฏิบัติงาน ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่น ๆ ที่จำเป็น ใน 

ลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำบ้าย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทีกภาพ 
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ยนตร์วิดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโพณา 

ประขาล้มพันธ ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบล ในสื่อ 

ประเภทต่างๆ เข่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์

วารสารแผ่นพับป้ายประขาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลา

(4) ค่าจ้างแรงงานรานฏรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

รานฏรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเข่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้วใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลาเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจำยงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้ 

รับจ้างเหมาทำการอย่างหนัง อย่างใด ขึงมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

ๆลๆ เข่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักนาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมา 

อื่น ๆ ทีเป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายใน 

ประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงรันท่ี30 

มิถุนายน 2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที ่มท 

0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือส่ัง 

การอ่ืนที่เก่ียวช้องแล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประขาขน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดช้ือ จัดจ้าง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกทีประขาขน 

จะได้รับจากการบริการแต่ละข้ันตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได ้

ตามระเบียบๆ
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กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด1วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเปียนด่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเปียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

ทุกรายการภายในวงเงินที่ต้ังประมาณการไว้หรือตามระเปียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ1ชุมขน

งานส่งเสริมและสนับสมุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 892,660 บาท

งบบุคลากร รวม 402,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 402,660 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 402,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณ ตั้งจ่ายไว ้12 เดือน

สำหรับพนักงานเทศนาล

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงป็จจุบัน และหรือหนังสือสั่งการหรือ 

ระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
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งบดำเนินงาน รวม 490,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 

แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพนักงานเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้'ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

จัดซื้อจัดจ้าง ๆลๆ เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายอืนทีเก่ียวข้อง 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐพ.ค.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ 

จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือ 

กระทรวงการคลัง ด1วนทีสุด ที่กค0402.5/ว85 ลงวันที ่6 

กันยายน 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว2580 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 

หรือกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องในอัตรา 

ที่กำหนดกฎหมายกำหนดหรือประกาศอัตราที่กำหนดของ 

เทศบาลแล้ว แต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องกินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก'พนักงาน  

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณท้ที่กำหนด ตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท. 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที ่24 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน 

ที0่808.2/ว 859 ลงวันที ่29 พฤษภาคม 2557 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท0808.2/ว3072 ลงวันท่ี 

29 กันยายน2557 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน ์
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ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือส่านักงาน 

ก. จ. ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ที่มท 0809.3/ว380 ลงวันท่ี 

26 กุมภาพันธ์2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.

เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ 

วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี 

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีลำหรับพนักงานส่วนท้องกิน 

ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 

พ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- ค่าไข้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน 

ที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับ

คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ 

เป็นด้นๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2559 หรือ ระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราท่ีกำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าชื้อบ้านให้แก่พนักงาน 

เทศบาล ชึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องกิน พ. ค.2548 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี

1 2 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ 

เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องกิน หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

บาท

บาท



ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได.'มาจึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ จำนวน

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เกี่ยวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต ์

วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชา 

สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทต่าง ๆ 

เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับ 

ป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เฟือจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้วใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องกิน ต่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง 

วันที2่8 พฤษภาคม 2564 เรือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำบีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้

ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหน่ึงอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่น  ๆ

405,000 บาท

10,000 บาท
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ที่เปีนกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเป็กจ่ายในประเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเนียนๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1555 

ลงวันที ่22 มีนาดม 2560 หรือหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรันการให้นริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมานริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชน 

จะได้รันจากการนริการแต่ละข้ันตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที่อยู ่

ในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเนิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ 

ตามระเปียนๆ

กรณีจ้างเหมานริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย ์นรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

ทุกรายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว้หรือตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นคำเปียเลี้ยงเดินทาง คำพาหนะ คำเช่าทีพัก

คำบริการจอดรถ ท้าอากาศยาน คำผ่านทางต่วนพิเศษ 

ต่ารรรมเนียมในการใช้ลนามบิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที่ 

เกี่ยวช้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.

2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ค.2561หรีอระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการติกอบรม จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่ารรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายท้านองเดียวกันที'เรียกชื่ออย่างอื่น ในการติก 

อบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

จัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท้าทีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการติกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นชี่ง 

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายค่าลง 

ทะเบียนได้เท้าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาชิกสภา 

เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมท้ังผู้ท่ีได้รับคำสั่ง 

จากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติกอบรมและการ 

เช้ารับการติกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

โครงการครอบครัวอบอุ่น จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น 

อาทิเช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด 

สถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ีและคำใช้จ่ายอื่น ๆ ที'จำเป็นตาม
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โครงการฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเช้ารับการถึกอบรมของ 

เจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ. 2557 ประกอบหนังลือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า 

ใช้จ่ายในการบริหารงานขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด 

ภายหลัง เทศปัญญัตินี ้ไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566- 

2570) หน้าท่ี 106 ลำดับที ่10

โครงการประชุมจัดทำแผนขุมขน จำนวน 20,000 บาท

- เฟือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุม 

จัดทำแผนขุมขน เพื่อถึกอบรมและส่งเสริมให้ประชาขนจัด 

ทำแผนชุมชน ได้แก ่ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่าย 

อืนๆ ทีจำเป็นตามโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการ 

เข้ารับการถึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ค.2557ประกอบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององศ์กรปกครอง 

ส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 185 ลำดับที ่3

โครงการถึกอบรมและทัศนศึกบาดูงานผู้สูงอาย ุ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการถึกอบรมและ

ทัศนศึกบาดูงานผู้สูงอายุ เพื่อถึกอบรมและทัศนศึกบาดูงาน 

ของผู้สูงอายุและผู้ทีเกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งให ้

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าตอบแทน 

วิทยากร ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที ่ค่าจ้าง 

เหมารถยนต์ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการถึกอบรมและ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเข้ารับการ 

ถึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวันที3่0
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มิถุนายน 2565หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าไข้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ค.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว 

ข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่107 ลำดับที ่13

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้านร่างกายจิตใจ อาทิเช่น การ 

ตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป การอนามัยในช่องปาก การ 

ส่งเสริมออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ การโภขนาการ 

และการสุขาภิบาลอื่นๆ การติกอบรมและการดำเนินงาน 

อีนๆ ทีเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ได้แก ่ค่าไข้จ่ายในพิธีเป็ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าไข้จ่ายอื่น ๆๆลๆที ่

จำเป็นตามโครงการๆเป็นไปตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าไข้จ่ายในการติกอบรมและการเข้ารับการติกอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท0808.2/4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่าย 

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 104 ลำดับที ่4

โครงการพัฒนาสตรี จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

สตรีอาทิเช่น การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ การ 

รวมกลุ่มสตรีการอบรมให้ความรู้ หรือการศึกษาดูงานกลุ่ม 

สตรือีน ๆ หรือกิจกรรมอีนทีเกียวข้อง หรือมีลักษณะที ่

คล้ายกันๆลๆ และค่าไข้จ่ายอีนๆ ที ่จำเป็นตามโครงการ 

ๆลๆ เป็นไปตามระเปียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ 

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ. 2564 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท0808.2/4657ลงวันที3่0มิถุนายน2565 หรือตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ทีเกียวข้องทีกำหนด 

ภายหลัง เทศปัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566- 

2570) หน้าท่ี 104 ลำดับที ่6

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 

การจัดสวัสดิการขุมขน อบรมให้ความรู้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อ 

ส่งเสริมเกิดระบบการออม การช่วยเหลือซึ่งดันแลยดันและ

ส่งผลให้เกิดการแกิไขบีญหาในชุมชน เช่น การเกิด การปวย 

การตาย ๆลา เป็นดันอาทิเช่น คำตอบแทนวิทยากร 

ค่าอาหาร ค่าจัดสถานที ่ค่าวัสดุอุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที ่

จำเป็นตามโครงการ หรือกิจกรรมอืนๆ รวมสั่งการจัด 

นิทรรศการ การจัดทำสื่อประจาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอื่นๆ 

ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช ้

จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ 

เจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช ้

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.

2562 หรือระเบียบหนังสือส่ังการอื่นๆ ที'เก่ียวช้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี ้ไปตามแผนพัฒนาท้องลิ่น (พ.ศ.2566- 

2570) หน้าท่ี 103 ลำดับที ่1

โครงการอบรมเพื่อสร้างปราชญ์และผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงใน จำนวน 30,000 บาท

ชุมชน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน 

การจัดสวัสดิการชุมชน อบรมให้ความรู้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อ 

ส่งเสริมให้มีปราชญ ์และผู้นำเศรษฐกิจพอเทียงในขุมชน 

ประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเทียงทางด้านเกษตร 

อินทรีย ์เกษตรทฤษฏีใหม่พลังงานทดแทนและการปศุสัตว ์

เทีอเป็นวิทยากรทีถ่ายทอดองค์ความรู้ได ้กลา เป็นด้น 

อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าจัดสถานท่ีค่าวัสดุ 

อุปกรณ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นตามโครงการ หรือ 
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กิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การจัดทำสื่อประชา 

ส้มฟันรหรือกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเข้ารับการ 

ถึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบตาม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ทีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 145 ลำดับที ่8

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหรือถึก

อาชีพการประกอบอาชีพเสริมแก'กลุ่มผู้สนใจหรือประชาจน 

ร้องขอ ฯลฯ ได้แก ่คำตอบแทน วิทยากร คำอาหาร ค่า 

เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่

จำเป็นตามโครงการ ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการเช้ารับ 

การถึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องกิน พ.ศ.2557 ประกอบ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่143 ลำดับที ่3

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 5,000

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแชมครุภัณฑ ์เพือเป็นคำช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให ้

สามารถใช้งาน ได้ตามปกต ิเช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีดวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ฯลฯ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มิลักษณะคล้ายกัน ที ่

อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่

บาท

บาท
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ในสภาพทีสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำปักงาน หรือ 

สิงก่อสร้างต่าง ๆ ท1ีอยู่โนความรันผิดจอบ เป็นต้น ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28พฤษภาคม 2564 ดังนี้-

1. ค่าจ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา จึ่งมีทึ้งค่าสิงของ และ

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็น

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือจ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที'องค์กรปกครองส่วนท้องสินซื้อมาใช้ใน

การบำรุงรักษาหรือจ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ้างเป็นการจ้างจั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให ้

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ไต้มาซึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดจอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าจ่อมแซมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราจบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย

การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม 22,000

วัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000

-เ พื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที'ใช้ในการจ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องจำระพร้อมกับค่า 

บาท

บาท
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วิสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า•ประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือเครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพื้น 

กุญแจ ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ 

เครื่องเย็บกระดาษ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ ์

แผงบิดประกาศ แผ่นปายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ทีใช่ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราขั่ง 

เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงานผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญ 

ประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรือถอนได ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลบ นํ้ายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บ กาวกระดาษ สมุด 

ของเอกสาร ตลับผงหมึก นาหมึกปรินท ีเทป ฟ็วีขี.แบบใส 

นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด 

กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แปม สมุดบัญชี สมุดประวัติ 

ข้าราขการ แบบพิมพ์ ผ้าสำล ีธงขาต ิสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการขื้อ 

หรือจ้างพิมพ์ ของใข้ในการบรรจุหีบห่อ นี้ามันไข ขี้ผึ้ง นี้าดื่ม 

สำหรับบริการประขาขนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม้ าลๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใข้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายไต้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันท่ี28 พกุษภาคม2564 หรือระเบียบหนังสือสั่ง 

การอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

- เพือจ่ายเป็นคำข่ื'อวัสดุคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล ่รวมถึงรายจ่ายเฟือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ 

ปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ จัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการช่อมแขม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที ่

ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล๊อค ล๊อค 

เกียร์ ล๊อคคลัช ล็อคพวงมาลัย ๆลๆ หรือประเภทวัสด ุ

5,000 บาท
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สิ'นเปลือง อาทิเช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกร ู

สายไมล์เหเลา ฟิล์มกรองแสง นํ้ากล่ัน ๆลๆ หรือ ประเภท

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่อาทิเช่น เบาะรถยนต์ 

เครื่องยนต์(อะไหล่) ขุดเกียร ์เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน 

ใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอร่ี จานจ่าย ถังนํ้ามันไฟหน้า

ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปีน กระจกมองข้างรถยนต์ 

ล้อ กันชนรถยนต์เข็มขัดนิรภัย สายไฮดรอสิค ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม  

หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลิน ด1วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564หรือระเปียบ 

หนังลือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

ช่อมแชมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

รายจ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนล่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน 

เชื้อเพลิง นํ้ามันเบนชิน ถ่านนํ้ามันก๊าด นํ้ามันแก๊สโชฮอล์ล 

นํ้ามันดีเชล นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่องนํ้ามันจารบ ีก๊าส นํ้ามัน 

เกียร ์นํ้ามันหล่อลื่นๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่าย 

ได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องลินด‘วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังลือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุที่ใช้โนการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ 

ที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ อาทิเช่น 

ค่าขนล่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภท 

วัสดุคงทน อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ 

ระวิงโล่ฟิล์มภาพยนต์ เครื่องกรอเทปเลนล์ชูม กระเปาใส่ 

5,000 บาท

2,000 บาท
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กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา 

สัมพันธ์ ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น พู่กัน สี 

กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แลบบันทึกเสียงหรือ 

ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก 

การล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการ 

ดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม 

ประเภทรายจ่ายน้ีตามหนังสีอกรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท0808.2/ว1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวช้องที1กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพ่ือ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

ๆลา หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบ 

เลเชอร ์กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลาลา หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ อาทิเช่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชีดีรอมไดร'ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 

เมนบอร์ด เมาส์ เมมโมรี่ชิป (RAM) คัตชีทฟิดเตอร ์พริ้นเตอร์ 

สวิตชิงบิอกช่ เราเตอร์ เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจร 

อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ าลๆ 

ที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท  

รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 

ด1วนมาก ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 

2564 หรือระเบียบหนังลือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้

5,000 บาท
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แผนงานการศาลนา วัฒน5รรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใบการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน 

ต่างๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเปียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต ์

วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชา 

สัมพันธ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ 

เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับ 

ป้ายประจาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพื่อจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบการ 

จ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้วใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เรือง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้

ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด จึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้าง

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 
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พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ ๆลา เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การจัดช้ือ 

จัดจ้างเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกท่ีประชาชนจะได้รับ 

จากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ทีอยู่ใน 

อำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตาม 

ระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี
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ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

ทุกรายการภายในวงเงินที่ทั้งประมาณการไว้หรือตามระเปียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการนริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ. ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องถั'นการปฏิปัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงน

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ จำนวน 100,000

- เพือจ่ายเป็นคำใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็ก 

แห่งชาต ิอาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ค่าของขวัญ 

ของรางวัล ค่าถ้วยหรือโล่รางวัล ค่าจัดทำเอกสาร วารสาร 

จัดทำเกียรติปัตร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที'จำเป็นสำหรัน 

โครงการๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเปียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกคำใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม 

สารารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564 ประกอนหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ค.2566-2570) 

หน้าที ่109 ลำดันที่ 3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยาวชน ในโอกาส

วันสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดค่าวัสดุอุปกรณ ์

ในการถึกอนรม ค่าตกแต่งสถานที่ คำเช่าเครืองเสียง 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ และค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆ ที'จำเป็นสำหรันโครงการฯ ฯลฯ เป็นไปตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอนรมและการ 

เข้ารันการถึกรนรมของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557ประกอน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ 4657 ลงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ที'กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 109 ลำดันที่ 4

นาท

นาท
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้าน 

ยาเสพติด อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ด - ป็ด ค่าตอบแทน 

กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าเช่าสถานที่ นํ้าแข็ง 

ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัล 

การแข่งขัน ค่าจัดทำเอกสารวารสาร จัดทำเกียรติบัตร และ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีจำเป็นสำหรับโครงการๆ ๆลๆ หรือส่ง 

นักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปตาม 

ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าตัวยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

จัดงาน การจัดกิจกรรมสารารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ 

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564 

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวันท่ี30มิถุนายน2565 หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าตัวยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ทีเกี่ยวข้องทีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไป 

ตามไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่

172 ลำดับที9่

ค่าวัสด ุ รวม 10,000 บาท

วัสดุกีฬา จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 

รวมกิงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง 

วัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช่ในการข่อมแชมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายทีต้องชำระ 

พร้อมกับค่าวัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย 

ค่าติดตั้ง เป็นตัน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุคงทน 

อาทิเช่น ห่วงยาง ไม้ตีป็งปอง ไม้แบตมินตัน ไม้เทนนิสเชือก 

กระโดด ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชร์บอล นาฬิกาจับเวลา 

นวม ลูกทุ่มน้ีาหนัก เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตาข่ายตะกร้อ
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เสาตาข่ายวอลเลย์บอล าลๆ ห่วงบาสเก็ตบอล กระดาน 

แสดงผลการแข่งขัน ลูกเปตอง เบาะมวยปลำยูโด ๆลๆ 

หรือ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น ตาข่ายกีฬา ลูกปงปอง 

ลูกแบดมินตัน ตะกรัอลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล 

แผ่นโยดะนกหวีด ๆลๆ ที่จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

งบเงินอุดหนุน . รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุนองศ์กรประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายอุดหนุนชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง เป็นค่าใช้จ่ายใน 

การดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน

อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเบิด-บิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

และเจ้าหน้าทีเทคนิค ค่าเข่าสถานที่ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม 

ค่าอุปกรณ์กีฬาค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัลการแข่งขันค่าจัดทำ 

เอกสาร วารสาร จัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที ่

จำเป็นสำหรับโครงการๆ ๆลๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององศ์กรปกครองส่วนท้องสิน 

พ.ศ.2559 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการ 

ส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององศ์กรปกครองส่วน 

ท้องสิน พ.ศ. 2564 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 หรือระเบียบ 

หนังลือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลัง เทศบัญญัต ิ

นี้ไปตามแผนพัฒนาท้องสิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที1่70 

ลำดับที ่1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 505,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่าย  

งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประจำป ี"รีดฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานประจำปีหรือ 

งาน "รีตรอยอีสาน งานของดีหนองเรือ" ร่วมกับหน่วยงาน 

ราชการต่างๆอาทิเช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที 

ค่าวัสดุค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าจตุบีจจัยไทยทานค่าจัดหา 

สินค้าเช้าร่วมแสดงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการๆ 

าลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริม

กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน  

พ.ศ. 2564 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 

0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่143 

ลำดับที ่5

โครงการจัดงานลอยกระทงประจำป ี จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานประเพณีลอย 

กระทงประจำป ีอาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ด ค่าตกแต่งเวที 

ค่าจัดสถานที่ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเวท ีค่าตกแต่งรถขบวนแห่

ค่าจ้างมหรสพต่างๆค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลหรือ 

โล'รางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร น้ำแข็ง น้าดื่ม 

เคร่ืองดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร วารสารจัดทำเกียรติบัตร ๆลๆ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที'จำเป็นสำหรับโครงการๆ เป็นไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ 

แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 2564 

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องสิน พ.ค.2562 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่นๆ ที'เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไป
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ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 170 ลำดัน 

ที ่3

โครงการส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 10,000 นาท

- เพื่อจำยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 

อาทิเช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าเช่าเต็นท ์ค่าเช่าเวท ีค่าวัสด ุ

ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม ค่าจตุปีจจัยไทยทาน และ ค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆ ที่จำเป็นลำหรันโครงการๆ ๆลๆ เป็นไปตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแช่งขัน 

กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564 ประกอน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 4657 ลงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเนียนกระทรวงมหาดไทย ว่า 

ด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องกินพ.ศ.2562 หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้ไปตามแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)หน้าที1่70 ลำดันที2่

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญ จำนวน 100,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานประเพณี

สงกรานต์และวันกตัญญ อาทิเช่นค่าใช้จ่ายในพิธีเป็ด ค่าจัด 

สถานที ่ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวท ีค่าตกแต่งรถ 

ขนวนแห ่รถพระพุทธรูปลำหรัน ๆลๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที ่

จำเป็นสำหรันโครงการๆ เป็นไปตามระเนียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเนิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแช่งขันกีฬาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564 ประกอนหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657ลงรันที่ 30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเนียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

การเนิกค่าใช้จ่ายในการนริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2562หรือระเนียนหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ีไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 171 ลำดันที ่6
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ค่าวัสด ุ รวม 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน 5,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้อวัสดุท่ีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง รวมถีงรายจ่ายเพื่อ 

ประกอน ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรันปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมนำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกันค่า 

วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน 

ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต ์เครื่องกรอเทปเลนส์ชูม 

กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแนนล้อลาก 

ป้ายประขาสัมพันธ์ ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาท ิ

เข่น พู่กัน ส ิกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แลน 

นันทิกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปส ิ

หรือขาวดำทิใด้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 

เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที ่

สามารถเนิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ้ตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 

ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564หรือระเปียนหนังสือสั่งการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวช้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี้

งบเงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 310,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรประจาชน

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีนุญเดือนหก(นุญนั้งไฟ) จำนวน 100,000 นาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขุมขนตลาดสดที่หนึ่ง ในการดำเนิน

งานจัดงานประเพณีนุญเดือนหก อาทิเข่นค่าใช้จ่ายในพิธีเป้ด 

ค่าจัดสถานที ่ค่าตกแต่งเวที ค่าเข่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาเครื่อง

เสียง ค่าเข่าเวท ีค่าตกแต่งรถขนวนแห ่ค่าจ้างมหรสพค่า 

ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล หรือโล่รางวัล ค่าสนัน 

สนุนขุมชนและหน่วยงานผู้ร่วมดำเนินการ ค่าอาหาร นำแข็ง 

นํ้าดื่มเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารวารสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จำเป็นสำหรันโครงการ ๆลๆ เป็นไปตามระเปียนกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน
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พ.ศ.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า 

ใช้จ่ายใบการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม 

กีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน  

พ. ศ. 2564 ปีระกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/4657 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัตินี ้

เป็นไปีตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที1่71 

ลำดับที ่4

โครงการส่งเสริมปีระเพณีลอยกระทง จำนวน 160,000

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก'ขุมชนต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินโครงการจัดงานลอยกระทงปีระจำปีงบปีระมาณ

พ. ศ.2566 ดังนี้

1) ชุมชนบูรพา

2) ชุมชนตลาดสดท่ีหนึ่ง

3) ชุมชนทรัพย์เจริญพัฒนา

4) ชุมชนร่วมใจ

5) ชุมชนกลางสวรรค์พัฒนา

6) ขุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง

7) ขุมชนบ้านใหม่ศรีทอง

8) ขุมชนเจ้าพ่อแสนเมือง

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท 

จำนวน 20,000 บาท

- เป็นไปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559ระเปียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกิฬาและการแข่งขันกีฬาของ 

องค์กรปีกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 2564 ปีระกอบหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657ลงวันที3่0

มิถุนายน 2565 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีเป็นไปีตามแผนพัฒนาท้องกิน

(พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 170 ลำดับที3่

โครงการส่งเสริมปีระเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 50,000

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขุมชนเจ้าพ่อแสนเมืองในการดำเนิน 

งานจัดกิจกรรมปีระเพณีเข้าพรรษา อาทิเช่น ค่าตกแต่งเทียน 

บาท

บาท
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พรรษา ค่าตกแต่งรถและขบวนแห่เทียนพรรษา ค่าตกแต่ง 

เวท ีค่าสถานที ่ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง ค่าเช่า 

เวทีค่าจ้างมหรสพต่างๆ ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน 

รางวัลหรือโล่รางวัล ค่าจตุป็จจัยไทยทาน ค่าอาหารนํ้าแข็ง 

นํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๆลๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการๆ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2559ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 

กิจกรรมสารารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแช่งขันกีฬาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564ประกอบหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657ลงวันท่ี30 

มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2562 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียว 

ช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้ไปตามแผนพัฒนาท้องกิน 

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่171 ลำดับท่ี5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,659,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,211,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,211,460 บาท

เงินเดือนช้าราขการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดป็งบประมาณคำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล (กองช่าง)

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 บ ี(พ.ค.2564-2566) 

และแกีไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงบีจจุบัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเบียบอื่นๆที่เก่ียวช้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

จานวน 1,139,460 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของช้าราจการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอ่ืนๆ 

สำหรับพนักงานเทศบาล (กองช่าง )

จำนวน 12,000 บาท

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและ
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พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราว(ฉบับที่2) หนังสือสำนักงาน ก. จ. ก. ท.และ ก. อบต.

ด่วนท่ีสุด ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หรือระเปียบ กฎหมายกำหนดอื่น ๆแล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงป็จจุบัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเปียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศ 

บัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจำยเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตาม

ประกาศก.กลางเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราขการ 

หรือพนักงานส่วนท้องกิน ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 

จากเงินเดือนลงวันที2่2 เมษายน2547และหนังสือสำนักงาน 

ก.กลาง ที่มท 0809.3/ว.28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ2์548 

ประกอบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 

สำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้.-

(1) นักบริหารงานช่าง ระดับด้น ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

กองช่าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 3,500.-บาท 

จำนวน 12 เดือน

(2) นักบริหารงานช่าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผ่ายแบบ 

แผนและก่อสร้าง ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ

1,500.- บาท จำนวน12 เดือน

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึงป็จจุบัน ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลจังหวัดขอนแก่นเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

การบริหารงาน■บุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ 64) พ.ศ.2559หรือ 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 

เรื่องอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในภายหลังในปีงบประมาณ และ 

หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวช้องหรือระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวช้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 448,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก'องค์กรปกครอง
จำนวน 20,000 บาท
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เทื่อจ่ายเปีนค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปีนประโยชน์ 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องกินพนักงานเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมินคณะ 

กรรมการพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดชื้อ 

จัดจ้าง ๆลๆ เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 หนังสือกระทรวง 

การคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 

2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนที่สุด ที ่

มท 0808.2/ว2580 ลงวันที่!2 กันยายน2561 หรือกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในอัตราที่กำหนด 

กฎหมายกำหนด หรือประกาศอัตราทีกำหนดของเทศบาล 

แล้ว แต่กรณี

(2) ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องลิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษมิลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก1พนักงาน 

ท้องกินเป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 

2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตาม 

หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ต่วนทีสุด ที่มท 

0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 ประกอบตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว 4288ลงจันที2่4 

ธันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ที ่

0808.2/ว859 ลงวันท่ี29 พฤษภาคม 2557หนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ต่วนทีสุด ที ่มท0808.2/ว 3072 ลงวันที2่9 

กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน ์

ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมิลักษณะเป็นเงินรางวัล 

ประจำปีแก1องค์กรปกครองส่วนท้องกิน หนังสือสำนักงาน 

ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่มท 0809.3/ว380 ลงวันที ่

26 กุมภาพันธ์2558 เรือง ประกาศ ก. จ.,ก. ท.,และ ก. อบต. 
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เรือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ 

วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำป็สำหรับพนักงานส่วนท้องกิน 

ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องอื่น พ.ศ.

2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตรา 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายใน 

วงเงินที่ตั้งประมาณการไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว้าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องอื่น พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ใด้รับคำสั่ง 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ เป็นต้น 

ๆลๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใท้แก'พนักงาน 

เทศบาลและลูกจ้างประจำ ชึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ 

ศึกษาบุตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องกิน 

พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2549 อัตราที ่

กำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ 

ว257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559หนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทยที่มท0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 

2559 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืออัตรา 

ที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

10,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาจึ่งบริการ จำนวน

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 

หนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน 

ต่างๆ ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายผู้บริหารและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ 

วีดีโอ วีดีทัศน์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประขา 

สัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาลในสื่อประเภทต่าง ๆ 

เช่น วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับ 

ป้ายประขาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพือจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครืองมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1095 

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้

ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนังอย่างใดข่ึงมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้าง 

ๆลๆ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา 

พนักงานรักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมา 

ประเมินองค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่า 

ล้างอัดฉีดรถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่น  ๆ

358,000 บาท

328,000 บาท
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ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที ่ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท 

รายจ่ายนี้ได้ตามระเนียนๆ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1555 

ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แล้วแต่กรณี

(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรันการให้นริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าท่ีค่าจ้างเหมานริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ี ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การจัดชื้อ 

จัดจ้างเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนจะได้รัน 

จากการนริการแต่ละชั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ทีอยู่ใน 

อำนาจหน้าที ่ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายน้ีได้ตาม 

ระเปียนๆ

กรณีจ้างเหมานริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังลือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที ่มท 0808.2/ 

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันที ่27 พถุษภาคม 2541

5) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นรรพ 3ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ. ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่นๆ หรือระเนียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแด่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ 

ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้หรือตามระเนียน 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการนริหาร 

งานชององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ค.2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องกิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพือประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นคำเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก

คำบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน คำผ่านทางต่วนพิเศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

เป็นไปตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ศ.2555แกิไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือระเปียบหนังสือสั่งการ 

อื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการถึกอบรม จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกขื่ออย่างอื่น ในการถึก

อบรมที่องคํกรปกครองส่วนท้องกิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

จัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บหรือการถึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นจึ่ง 

ไม'ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่าย 

ค่าลงทะเบียนได้เท่าท่ีจ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องกินสมาจิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับ 

คำสั่งนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอัน ๆ ทีเกี่ยวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการ 

เช้ารับการถึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องกินพ.ศ.2557หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน 10,000

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแชมครุภัณฑ ์เพือเป็นคำช่อมแชมบำรุงรักษา

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้

บาท

บาท

บาท
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สามารถใช้งานได้ตามปกต ิอาทิเช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆ เป็นด้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งก่อสร้าง เฟือเป็น ค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มิ'ลักษณะคล้ายกันทีอยู่  

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน 

สภาพที่สมบูรณ์ตามปกต ิอาทิเช่น อาคารสำนักงาน หรือ 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้นๆลๆ เป็นไป 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ที่มท 0808.2/ 

ว!095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 ดังนี้.-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมิทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกว่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็นผู ้

ดำเนิน การบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกว่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องสินช้ือมาใช้ใน 

การบำรุงรักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกว่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องสิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกว่ายในรายว่ายเพ่ือใหได้มาชึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งถ่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสื่อสั่งการที่เก่ียวช้องแล้วแต่กรณี
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ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิง'ของที่ใช้ไนการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่า 

วัสด ุอาทิเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นด้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ เครื่อง 

เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายาลักษณ ์

แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือสำนักงานหรือหน่วยงานหรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ทีใช้ในสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับแสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราชั่ง 

เล็ก ผ้าใบติดต้ังในสำนักงานผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญ 

ประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได ้(partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา 

ยางลบ นํ้ายาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 

ชองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินที คลิปเทป พีวีชี.แบบ 

ใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด ตัวเย็บ กระดาษเข็มหมุด 

กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัต ิ

ช้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำล ีธงชาต ิสิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการชื้อ 

หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไข ขี้ผี้ง นี้าดื่ม 

สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย พวงมาลา 

พานพุ่ม กรวยดอกไม ้ๆลๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิน ต่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1095 ลงวันที2่8 พกุษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 

40,000 บาท

15,000 บาท

5,000 บาท
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ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพ่ือ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการข่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ดามปกติรายจ่ายที่ต้องช้าระพร้อมกับค่า 

วัสด ุอาทิเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย 

เป็นต้น ประเภทวัสดุดงทน อาทิเข่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน 

ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต ์เครื่องกรอเทปเลนส์ชูม 

กระเปาใส่กล้องถ่ายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้าย 

ประขาสัมพันธ์ าลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น 

พู่กัน ล ืกระดาษเขียนโปสเตอร ์ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก 

เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นชีดี) รูปสีหรือขาว 

ดำทีได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสาร 

เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 20,000 บาท

-เฟือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สินเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการข่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุเข่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

ๆลๆ หรือประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเข่น อุปกรณ์บันทึก 

ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแลบพิมพ์สำหรับ 

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ 

เลเจอร ์กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล ๆลา หรือประเภทวัสด ุ

อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่อาทิเข่น หน่วยประมวลผล 

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ชีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ 

เมนบอร์ด เมาส์ เมมโมรี่ชิป (RAM) คัตชีทฟิดเตอร์ พริ้นเตอร์ 

สวิตชิ'งบ๊อฦข่เราเตอร์ เครืองกระจายสัญญาณแผ่นวงจร 

อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ๆลา 

ที'จำเป็นหรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภท
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รายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 

หรือระเปียษหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศปัญญัตินี้

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงด่า 

ตอบแทนพนักงานจ้าง คำนวณตั้งจ่ายไว ้12 เดือน สำหรับ 

พนักงานจ้าง (กองจ่าง )

งานก่อสร้าง รวม 7,757,386 บาท

งบบุคลากร รวม 717,578 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 717,578 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 297,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 

เทศบาลตลอดปีงบประมาณคำนวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน 

สำหรับพนักงานเทศบาล (กองจ่าง)

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกํไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงป็จจุปัน และหรือหนังสือส่ังการ 

หรือระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศ 

ปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ 

สำหรับพนักงานเทศบาล (กองช่าง)

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างและ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 

จั่วคราว (ฉบับที2่) หนังสือสำนักงาน ก. จ. ก. ท.และ ก.อบต. 

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หรือระเบียบกฎหมายกำหนดอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ค.2564-2566) 

และแกไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมถึงปีจจุปัน และหรือหนังสือสั่งการ 

หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 361,898 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก. ท. และ ก. อบต. 

ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
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หรือหนังสือสั่งการหรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้ 

ภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ค.2564-2566) 

และแก่ไขเพิ่มเติมถึงบีจจุบันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 45,780 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสำหรับพนักงาน 

จ้างหรือเงินเพิ่มอืน ๆ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน สำหรับ 

พนักงานจ้าง (กองช่าง)

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

(ก.ท.)เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้าง และ 

พนักงานจ้างของเทศบาลให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 

ชั่วคราว (ฉบับที่2) หนังสือสำนักงาน ก. จ. ก.ท.และก.อบต. 

ด่วนที่สุด ที่มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 

หรือระเบียบ กฎหมายกำหนดอื่นๆ แล้วแต่กรณี

- เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ป ี(พ.ศ.2564-2566) 

และแกไขเพิ่มเติมถึงป็จจุบันและหรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

งบดำเนินงาน รวม 2,240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
v จำนวน 10,000 บาท

ส่วนVJQงพิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอั'นเป็นประโยชน ์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานเทศบาลผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ 

ผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้'ขอรับการประเมิน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

จัดชื้อจัดจ้างๆลๆ เป็นต้นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง เป็นไป 

ตามพระราชบัญญัติจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือกระทรวง 

การคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที ่6 กันยายน 

2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถึน ด่วนที่สุด ที่
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มท 0808.2/ว 2580 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561 หรือ 

กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ในอัตราท่ี 

กำหนดกฎหมายกำหนดหรือประกาศอัตราที่กำหนดของ 

เทศบาลแล้ว แต่กรณี

(2) ด่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามระเบียบ 

กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ 

แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีแก่ 

พนักงานท้องกินเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องกิน พ.ศ.2557 เป็นไปผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่ 

กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. 

ด้วนทีสุด ที่มท. 0891.3/ว 25 ลงวันที ่9 มีนาคม 2549 

ประกอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ 

ว 4288 ลงวันท่ี 24 รันวาคม 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องกินที ่0808.2/ว 859 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2557 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท0808.2/ 

ว 3072 ลงวันที2่9 กันยายน2557 เรื่อง แนวทางการเบิก 

จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลัๆษณะ 

เป็นเงินรางวัลประจำปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนังสือ 

สำนักงาน ก. จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ 

ว 380 ลงวันที2่6 กุมภาพันธ์2558 เรือง ประกาศ ก. จ. 

,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกียวกับ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 

อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ 

พนักงานส่วนท้องกินลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2558 หรือระเบียบหนังสือสั่งการ 

อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศปัญญัติน้ี 

แล้วแต่กรณี

- ด่าใช้จ่ายด้งกล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการภายใน  

วงเงินที่ตั้งประมาณการไว ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกคำใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก 1พนักงาน 

เทศบาลและลูกจ้างประจำ ชี่งมิสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการ 

ศึกษาบุตร เป็นไปตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนห้องถิ่น 

พ. ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 อัตราที ่

กำหนดตามหนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค.0422.3/ 

ว 257สงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559หนังลือกระทรวงมหาดไทย 

ที่มท 0809.3/ว1013 ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 หนังลือ 

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522ลงวันที9่ 

สิงหาคม 2559 หรือระเปียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

หรืออัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแด่กรณี

5,000 บาท

คำใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาชี่งบริการ

รวม 2,060,000 บาท

จำนวน 2,000,000 บาท

(1)ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง  ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือ เข้าปก

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มท่ี 

เกี่ยวกับการภารกิจงานต่างๆของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พถุษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนห้องสิน และหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่

9 ร.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา 

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน

(2) ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล นำไป 

บำบัดและกำจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้งอาคารสูบ 

ออกเก็บขนให้เรียบร้อยจากอาคารต่าง ๆ ของเทศบาล ที ่

สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ เป็นไปตาม เรือง รูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน และ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 
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7120 ลงวันท่ี 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 

ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน และ 

หนังลือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที ่

10 กรกฎาคม 2563

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย 

หรือแผงปิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร ์การบันทึกภาพ 

ยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปส่าย การจ้างโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของเทศบาลตำบลในสื่อ 

ประเภทต่าง ๆ เข่น วิทย ุกระจายเสียงโทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์

วารสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆๆลๆ

(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา และอันๆ ที ่

จำเป็นในลักษณะเดียวกันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง  

มหาดไทย ที่มท0313.4/ว 966 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2543 

และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวช้อง

(5) ค่าเบี้ยประกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราจการของ 

สำนักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ.2535 หรือระเบียบอัน ๆ ทึเกียวช้องหรือ 

กฎหมายระเบียบกำหนดหลังเทศบัญญัติน้ี ๆลๆ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพิอจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 

ให้ ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ 

ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ 

สิงก่อสร้าง ๆลๆ อาทิเข่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความ 

สะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง 

เหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบนํ้า จ้าง 

เหมาปราบวัชพืชดูแลท้นไม้ ตัดท้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้าง 

เหมาประเมินองค์กร ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด 

รถยนต ์ค่าจ้างเหมาจัดทำของ ค่าจ้างออกแบบอาคาร 

สำนักงานใหม ่(สำนักปลัดเทศบาล) ค่าจ้างสำรวจและ 

ออกแบบก1รสร้าง ค่าจัางสำรวจและออกแบบอาคาร 

ต่าง ๆ หรือค่ารับรองแบบแปลนในการก่อสร้าง ๆลๆ และ 

ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าท่ี ที่สามารถ 

เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ไท้ตามระเบียบๆ หรือหนังสือสั่ง 

การอื่นที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี
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(7) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะศึกษาดู 

งาน และให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานประสานแจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารประกาศเสียงตามสายวิทยุชุมชน และ 

ช่วยเหลือประสานงานของกิจการสภาประชาคมเมืองผู้นำ 

ชุมชนกับเทศบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ตามอำนาจหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประจำ 

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลหนองเรือ รับคำร้องเรียน 

ร้องทุกข ์ให้คำแนะนำ กรอกแบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ และ 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีในงานพัสด ุการจัดทำเอกสาร การ 

จัดชื้อ จัดจ้าง การพัฒนาชุมชนเพิ่มช่องทางอำนวยความ 

สะดวกทีประชาชนจะไต้ริ'บจากการบริการแต้ละ 

ขั้นตอน และค่าจ้างอื่น ๆ ที'อยู่ในอำนาจหน้าที่ ที'สามารถ 

เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบๆ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ด้งนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 1452 

ลงวันที ่27 พฤษภาคม 2541

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ต่วนมาก 

ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 

ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ 

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

5) กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง 

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 

ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

8) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หรืออัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแด่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 3 ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน
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2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

3) หนังสือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้ว

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ย 

จ่าย ไต้ทุกรายการภายในวงเงินท่ีตั้งประมาณการไว้หรือตาม 

ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 

และต่างประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิน 

พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ทีได้รับคำสั่งจาก 

นายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล 

โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก

ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด1วนพิเศษ 

คำรรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอัน ๆ ที ่

เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิน พ.ศ.

2555แกัไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หรืออัตราที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าลงทะเบียนในการถึกอบรม จำนวน 20,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่ารรรมเนียม 

หรือค่าใช้จ่ายท่านองเดียวกันท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ในการถึก

อบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

จัดหรือร่วมกันจัดให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงในอัตราที ่

หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ หรือการถึกอบรมที่หน่วยงานอื่นชื่ง 

ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่ายค่า 

ลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริงสำหรับผู้บริหารท้องถินสมาชิก 

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ท่ีได้รับ 

คำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ 

เทศบาลและค่าใช้จ่ายอัน ๆ ที่เกียวช้อง เป็นไประเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการถึกอบรมและการ

บาท

บาท



เช้ารับการผิกอบรมของเจ้าหนัาทีท้องสิน พ.ศ.2557 หรือ 

ระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง หรืออัตราที่กำหนด 

ภายหลังเทศปัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชม จำนวน

- เพื่อเป็นค่าช่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเข่น ค่าบำรุงรักษา 

และช่อมแชมครุภัณฑ์ เพิอเป็นค่าช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้ 

สามารถใข้งาน ได้ตามปกติ อาทิเข่น เครื่องคอมพิวเตอร์

เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดวัสดุต่างๆเป็นด้น ๆลๆ หรือ 

ค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมสิ่งถ่อสร้าง เพื่อเป็นค่าช่อมแชม 

บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายกันท่ีอยู่ 

ในความดูแลของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้หรืออยู่ใน 

สภาพทํสมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานหรือ 

สิงถ่อสร้างต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดขอบ เป็นด้น ๆลๆ 

เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ดังนี้-

1 .ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีที่งค่าสิงของ และ

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกว่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2 .ในกรณีทีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องสิน เป็น 

ผู้ดำเนินการบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัต ิดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกว่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิงของที่องค์กรปกครองส่วนท้องสินชื้อมาใช้ใน

การบำรุง รักษาหรือช่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกว่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลทีองค์กรปกครองส่วนท้องสิน 

จ้างเป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกว่ายในรายว่ายเพ่ือให้ได้มาชึ่งบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

30,000 บาท



311

ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดจอ,บ 

ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าช่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราจบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย 

การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฏกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าวัสด ุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของที่ใช้ในการช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 

สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับค่า 

วัสด ุอาทิเช่น ค่าขนล่ง ค่าภาปี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น หนังสือเครืองคิดเลข 

ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก 

ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ทีถูพื้น 

ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ เครื่อง 

เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมตายาลักษณ์ 

แผงปดประกาศ แผ่นป้ายช่ือสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือ 

แผ่นป้ายต่างๆ ทีใช้ไนสำนักงาน มู่ลี ่ม่านปรับ แสง พรม 

นาฬิกาแขวน พระพุทธรูปพระบรมรูปจำลอง กระเป้า ตราชั่ง 

เล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงานผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ ่ตู้ยาสามัญ 

ประจำบ้าน แผงก้นห้องแบบรือถอนได้ (partition) หรือ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง อาทิเช่น หมึก กระดาษ ดินสอ 

ปากกา ยางลบ น้ายาลบคำผิด เทปกาว กระดาษ กาว สมุด 

ชองเอกสาร ตลับผงหมึก น้าหมึกปรินทีเทป พีวีชี.แบบใส 

น้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ 

เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุด 

ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาต ิสิ่งพิมพ์ท่ีได้จาก 

การชือหรือจ้างพิมพ ์ของใช้ไนการบรรจุหีบห่อ น้ามันไข 

ขี้ผึ้ง น้าดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลัย 

พวงมาลา พานพุ่มกรวยดอกไม้ ๆลๆ และอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือ

165,000

10,000

บาท

บาท
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ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม  

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด'วนมาก ที่มท 

0808.2/ว1095 ลงวันที2่8พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบ 

หนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทคบัญญัตินี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

- เฟือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทย ุประเภทวัสดุ

คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รวมถึง 

รายจ่ายเฟือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

รายจ่ายเฟือจัดหาสิงของที'ใช้ในการข่อมแขมบำรุงรักษา 

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระ

พร้อมกับคำวัสด ุเข่น คำขนส่ง คำภาษ ีคำประกันภัย 

ค่าติดตั้ง เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเข่น ไมโครโฟน 

ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเคร่ืองวัด 

แรงดันไฟฟ้า มาตรรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ โคมไฟ 

โทรโข่ง ไม้ชักฟิวส ์ไมค่ลอยพร้อมเคร่ืองส่งสัญญาณ ๆลา 

หรือประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเข่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก 

ไฟฟ้าสวิทข่ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานจิตเตอร์ และสิ้นส่วนวิทยุ 

ลูกถ้วยสายอากาค รืขีสเตอร์มูฟวิงคอยลัคอนเดนเขอร ์

ขาหลอดฟลูออเรสเขนข์ เบรกเกอร ์สายอากาค หรือเสา 

อากาค สำหรับวิทย ุเครืองรับโทรทัศน ์จานรับสัญญาณ 

ดาวเทียม แบตเตอรรีโขล่าเขลส์ กล่องรับสัญญาณ ๆลๆ 

หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเข่น 

ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ 

แผงบังคับทางไฟ ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเบิกจ่ายได ้

ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือกรมล่งเสริมการปกครอง 

ท้องลิน ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ ว1095 ลงวันที ่28 

พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังสือสั่งการอืน ๆ ที ่

เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

-เทื่อจ่ายเป็นค่าจัดขี้อวั'สดุก่อสร้างประเภทวัสดุคงทน วัสด ุ

สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่าย 

เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ 

จัดหาสิงของทีใช้ในการข่อมแขม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้
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สามารถใช้งานไต้ตามปกติรายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่า 

วัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดตั้งค่าประกันภัย เป็นต้น 

ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อนคีม จะแลง จอบ 

สิ่ว เสียม เลื่อยขวาน กบใสไม้เทปวัดระยะเครื่องวัดขนาดเล็ก 

ตลับเมตร ลูกดิง สว่านมือ โถส้วม อ่างล้างมือราวพาดผ้า 

หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครืองยิงตะปู นั่งร้าน ๆลๆ หรือ 

ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง อาทิเช่น นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร้ ส ีหิน 

ทราย ดิน ปูนจีเมนต ่หินคลุก ปูนขาว อิฐหรือจีเมนต์บลือก 

ยางมะตอยสำเร็จรูป กระเบื้อง สังกะส ีตะป ูเหล็กเส้น แปรง 

ทาส ีๆลๆ หรือประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 

อาทิเช่น ท่อระบายนํ้าอุปกรณ์ประปา ท่อนี้า ท่อต่าง ๆ ท่อ 

นี้าบาดาล ๆลๆ และสิ่งของอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง หรือค่าใช้จ่าย 

อื่นที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังลือ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 

1095 ลงวันที2่8 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบหนังสือ 

สั่งการอื่น ๆ ที่เก่ียวช้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

- เพือจ่ายเป็นค่าชือวัสดุค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ 

อะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการจ่อมแชม 

บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายที ่

ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าภาษ ีค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง 

ค่าประกันภัย เป็นต้น ประเภทวัสดุคงทน อาทิเช่น ไขควง 

ประแจ แม้แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมลัอค 

ลือคเกียร์ ลือคคลัจ ลือศพวงมาลัย ๆลๆ หรือประเภทวัสดุ 

สินเปลือง อาทิเช่น ยางรถยนต ์นี้ามันเบรก น๊อตและสกร ู

สายไมล ์เพลา ฟิล์มกรองแสง นี้ากลั่น ๆลๆ หรือ ประเภท 

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาทิเช่น เบาะรถยนต์ 

เคร่ืองยนต์(อะไหล่) จุดเกียร์ เบรก ครัจ พวงมาลัย สายพาน 

ใบพัด หม้อนี้ๆ หัวเทียน แบตเตอรี ่ไฟเบรกจานจ่าย ล้อ ถัง 

นํ้ามันไฟหน้า อานจักรยาน ตลับลูกบิน กระจกมองช้าง 

รถยนต์ กันจนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไรดรอสิค ๆลๆ หรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตาม

5,000 บาท
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หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องกิน ด่วนมาก ที่มท 

0808.2/ว 1095ลงวันที่28 พฤษภาคม 2564 หรือ ระเบียบ 

หนังสือส่ังการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี ้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

- เฟือจ่ายเป็นค่าจัดช้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท 

วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟือจัดหาสิงของทีใช้ในการ 

ช่อมแชมบำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

รายจ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 

ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ามัน 

เชื้อเพลิง น้ามันเบนชิน ถ่าน ก๊าส น้ามันก๊าด นามันดีเชล 

น้ำมันแก๊สโชฮอล์ล น้ามันเตา น้ามันเครื่อง น้ามันจารบี 

น้ามันเกียร์ น้ามันหล่อลื่น ๆลๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถ 

เบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ตามหนังสือกรมล่งเสริม 

การปกครองท้องกินด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม 2564 หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที ่

เกี่ยวข้องที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คศส. ชอยมิตรประขา 2

- เฟือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 104.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 

ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 419.20 ตารางเมตร สงหินคลุกไหล ่

ทางข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประขาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 

ที่เทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที ่14) พ.ค.2562 มาตรา50 (2) พระราช 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 

ที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

จำนวน 50,000 บาท

รวม 4,799,808

รวม 4,799,808

จำนวน 324,300

บาท

บาท

บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องดิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่

128 ลำดับที ่51

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอภัยมงคล 3 จำนวน 236,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง

4 .00 เมตรยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพีนท่ี

ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า320.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล ่

ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 

ที่เทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก่ไข 

เพิมเติม(ฉบับที ่14) พ.ค.2562 มาตรา50 (2) พระราช 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องดินพ.ศ.2542 แก่ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องดิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่

119 ลำดับที ่19

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู คสล. ถนนเทศบาล 1 จำนวน 2,457,000 บาท 

(ช่วงที ่2) จากถนนสุขาภิบาล 2 ถึง ถนนสุขาภิบาล 6

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู คสล.ขนาด 

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.55 เมตร ยาวข้างละ 435.50 เมตร 

ความยาวรวมท้ังหมด 871.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

ก่อสร้าง จำนวน! ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

ก่อสร้างจำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและ 

รายละเอียดท่ีเทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก่ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มาตรา50 (2) พระราช 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2542 แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 

ที2่) พ.ค.2549 มาตรา 16 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องดิน (พ.ค.2566 - 2570) หน้าที่

118 ลำดับที1่3



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวย ูชอยชื่นจิตต ์1 จำนวน 749,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.กว้าง 0.50เมตร

ลึก 0.55 เมตร ยาวข้างละ 132.50 เมตร ความยาวรวม

ทั้งหมด 265.00 เมตร พร้อมติดทั้งป้ายโครงการก่อสร้าง

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

จำนวน 1 ป้ายโดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ี 

เทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

- เป็นไปตามพระราชปัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก่ไข 

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา50 (2) พระราช 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก' 

องค์กรปกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2542 แก่ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่

120 ลำดับที ่22

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหนองเรือ - บ้านเหล่า จำนวน 152,500 บาท

- เพื่อจายเป็นค่าก่อสร้างปูแอสฟืลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล.

เดิมช่วง กม. 0+000 - 0+071.50 กว้าง 5.00 เมตร ช่วง

ยาวรวม71.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

3 57.50 ตารางเมตร พร้อมติดทั้งป้ายโครงการก'อสร้าง

จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก'อสร้าง 

จำนวน 1 ป้าย โดยก่อสร้างตามแบบแปลนและรายละเอียด 

ที่เทศบาลตำบลหนองเรือกำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก่ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ค.2562 มาตรา 50 (2) พระราช 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก ่

องค์กรปกครองส่วนท้องกินพ.ศ.2542 แก่ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่

128ลำดับที ่52

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายนํ้า ถนนพระแท่น จำนวน 695,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟ้ลท้ติกคอนกรีต ถนน คสล. เติม

ช่วง กม.0+000 - 0+430 ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ช่วงที่

2 กว้าง 4.00เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,579.00 ตารางเมตรและวางท่อระบายนํ้าเส้นผ่านศูนย์
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กลาง ขนาด 0.60 เมตรกม. 0+065 จำนวน 5 ท่อน พร้อม 

ติดต้ังป้ายโครงการก่อสร้างจำนวน 1 ป้าย และป้ายประขา 

สัมพันธ์โครงการก่อสร้าง จำนวน! ป้าย โดยก่อสร้างตาม 

แบบแปลนและรายละเอียดทีเทศบาลตาบลหนองเรือ 

กำหนด

- เป็นไปตามพระราขปัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมแก่ไข 

เพิมเติม(ฉบับที่ 14) พ.ค.2562 มาตรา50 (2) พระราข 

บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องลินพ.ศ.2542 แก่ไขเพิ่มเติมกึง 

(ฉบับที ่2) พ.ค.2549 มาตรา 16 (2)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่

126 ลำดับที ่40

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง จำนวน 184,608 บาท

สาธารณูปโภคและสิ่งสารารณูปการ)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา 

ได้(ค่า K) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่

กค (กวจ)0405.2/ว110 ลงวันที5่ มีนาคม2561หรือหนังสือ 

สำนักงบประมาณที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที ่24 สิงหาคม 

2544 เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการแก่ไข 

ปีญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้

(ค่าK) ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องกินตามหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ด่วนทีสุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่15 

พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่

มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด รวม 230,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาขี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาขี่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

(1) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปก 
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หนังสือ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่ม ที่เก่ียวกับการภารกิจงาน 

ต่าง ๆ ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(2) ค่าจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลและผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายผู้บริหาร และอื่นๆ ที่จำเป็น ในลักษณะเดียวกัน 

ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบๆ

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำบีาย 

หรือแผงบิดประกาศการจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนต์ 

วิดีโอ วิดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประขา 

สัมพันธ ์และเผยแพร่กิจการของเทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ 

เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ์วารสารแผ่นพับ 

บีายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆๆลๆ

(4) ค่าจ้างแรงงานราษฎรดำเนินการเอง เพือจ้างแรงงาน 

ราษฎรในการดำเนินงานต่างๆ อาทิเช่น การจ้างประกอบ 

การจ้างให้ทำของที่เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแล้ว ใช ้

แรงงานดำเนินการ ๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกรมล่งเสริมการ 

ปกครองส่วนห้องกิน ด่วนมากที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท 

รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องกิน และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที ่มท 

0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู ้

รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ชึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณทัหรือสิ่งถ่อสร้างาลๆ เช่น 

ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงาน 

รักษาความปลอดภัยจ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมิน 

องค์กร จ้างเหมาขนย้ายค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีด 

รถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของและค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็น 

กิจการในอำนาจหน้าท่ี ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย 

นี้ได้ตามระเบียบๆลๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2565 หนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 

22 มีนาคม 2560 หรือหนังสือสั่งการอื่นท่ีเกี่ยวช้องแล้วแต่ 

กรณี
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(6) ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน 

ในการปฏิบัติงานหน้าที่ค่าจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน 

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่ในงานพัสดุการจัดทำเอกสาร การจัดช้ือ 

จัดจ้าง เพิ่มช่อง ทางอำนวยความสะดวกท่ีประชาชนจะได้รัน 

จากการบริการแต่ละขั้นตอน และค่าจ้างอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจ 

หน้าท่ีที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ได้ตามระเบียบ

กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ลือปฏิบัติตามหนังลือสั่งการ ด้งนี้

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/4657

ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565

2) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2563

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/

ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560

4) หนังลือสั่งการอื่น ๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ 

อัตราที่กำหนดภายหลังเทศบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี

กรณีจ้างแรงงาน ให้ลือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้

1) ประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ บรรพ 3ลักษณะ 6 

จ้างแรงงาน

2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์พ.ค. 2541

3) หนังลือสั่งการอื่นๆ หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องหรือ

อัตราท่ีกำหนดภายหลังเทศบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวข้างด้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาตลาดสด จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาตลาดสด

เทศบาล อาทิเช่น ในการดำเนินกิจกรรมการรักษาความ

สะอาด การจัดระเบียบสินค้า การตรวจคุณภาพสินค้า การ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความปลอดภัยในการใช้อาคารตลาดสด 

การติดตั้งแสงสว่าง เป็นด้น หรือการดำเนินการอื่น ๆ ตาม 

บาท
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นโยบายของรัฐและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการๆ 

ๆลๆ เป็นไบิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 

ในการปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ 

ท้องกิน พ.ศ.2557 หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม 

ลารารณะ การล่งเลริมกีฬาและการแข่งข้นกีฬาขององค์กร 

บิกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2564 บิระกอบหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที่มท 0808.2/4657 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารงานขององค์กรบิกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้ใบิตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566-2570) 

หน้าที่ 150 ลำดับที ่1

โครงการอาหารบิลอดภัยใส่ไจตลาดลดน่าชื้อ จำนวน 30,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรม

ตลาดลดน่าชื้อ ผู้ขายสุขภาพดี อาทิเข่น ค่าใช้จ่ายในพิรีเป็ด 

ค่าเงินรางวัลการบิระกวดค่าวัสดุอุบิกรณ ์ค่าอาหารและค่า 

เครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรม 

เพื่อการพัฒนาตลาดสดดีมีมาตรฐาน อาทิเข่น การจัดนิทรรศ 

การการจัดกิจกรรมโภขนาการการสุขาภิบาล การส่งเสริม 

การออกกำลังกาย การบิระชาสัมพันร์การตรวจสารบินเป็อน 

ในอาหาร การจัดกิจกรรมการบิระกวดต่างๆได้แก่อาหาร 

สะอาด รสชาดอร่อย อาหารบิลอดภัย การรักษาความ 

สะอาด การจัดระเบียบสินค้า เป็นด้น หรือดำเนินการอื่น ๆ 

ตามนโยบายของรัฐ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็นสำหรับ 

โครงการๆ ๆลๆ เป็นไบิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมและการเข้ารับการปีกอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ท้องกิน พ.ศ.2557 บิระกอบหนังสือกระทรวง 

มหาดไทย ที ่มท 0808.2/4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

หรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  

ในการบริหารงานขององค์กรบิกครองส่วนท้องกิน พ.ศ.2562 

หรือระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่กำหนดภายหลัง 

เทศบัญญัตินี้ไบิตามแผนพัฒนาท้องกิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

หน้าที ่150 สำดับที ่2

บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแชม จำนวน

- เพื่อเป็นค่า1ซ่อมแชมและบำรุงรักษา อาทิเช่น ค่าบำรุงรักษา 

และซ่อมแชมครุภัณฑ์ เทือเป็นค่าช่อมแชมบำรุงรักษา 

ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลเพ่ือให ้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร ์

เครืองปรับอากาศ เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์สำนักงาน 

รถจักรยานยนต์เป็นด้น ๆลๆ หรือค่าบำรุงรักษาและ 

ช่อมแชมสิงถ่อสร้าง เทือเป็น ค่าช่อมแชมบำรุงรักษา 

สิงถ่อสร้างหรือทรัพย์สินที่มิ'ลักษณะคล้ายกันทีอยู่ในความ 

ดูแลของเทศบาลเทือให้สามารถใช้งานได้หรืออยูในสภาพที่ 

สมบูรณ์ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้นๆลๆ เป็นใบํตามหนังสือกรม 

ส่งเสริมการปกครองห้องลิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที ่

28 พฤษภาคม2564 ดังนี้-

1. ค่าช่อมแชมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา ชึ่งมีทั้งค่าสิงของ และ 

ค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิงของ) ให้เบิกจ่ายใน 

ลักษณะค่าใช้สอย

2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน เป็นผู ้

ดำเนิน การบำรุงรักษา หรือช่อมแชมทรัพย์สินต่าง ๆ เองให ้

ปฏิบัติ ดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่าย 

เป็นค่าจ้างเหมาบริการในค่าใช้สอย

(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องกินชื้อมาใช่ในการ

นำรุงรักษาหรือซ่อมแชมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ

(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นจ้าง 

เป็นการจ้างชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้ 

เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาช่ีงบริการ

3. ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด 

อย่างหนึ่งอย่างใด ชี่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 

ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดจอบ 

ของผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่าซ่อมแชมทรัพย์สิน 

ๆลๆ เป็นต้น

10,000 บาท
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- เป็นไปตามพระราชปัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐ พ.ค.2560 ระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าตัวย 

การจัดชือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารตลาดสดเทศบาล หรือสถานที ่

อีนทีใช้เป็นตลาด หรือสถานทีจำหน่ายสินค้าตลอด 

ปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/ 4657 ลงวันท่ี 30มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาอาคารตลาดสดเทศบาลหรือ

สถานที่อ่ืนที่ใช้เป็นตลาด หรือสถานท่ีจำหน่ายสินค้า ตลอด 

ปีงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 

0808.2/4657 ลงวันที ่30มิถุนายน 2565 หรือตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2562
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สารารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมขน

แผนงานสรัาง 

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคม
220,000 220,000

เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน
10,000 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,829,600 5,829,600

เบ้ียยังชีพความพิการ 1,267,200 1,267,200

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ 48,000 48,000

เงินสำรองจ่าย 100,000 100,000

รายจ่ายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน 

บำเหน็จบำนาญ
897,400 897,400

เงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)
15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ 

จราจร
30,000 30,000

ค่าบำรุงสันนิบาต 

เทศบาลแห่งประเทศไทย
46,000 46,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และขุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของขุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน 

หลักประกันสุขภาพ 

ระดับท้องกิน

96,000 96,000

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพ 

ข้าราขการ/พนักงาน
2,000 2,000

เงินช่วยค่าทำศพ 

ลูกจ้างประจำ
2,000 2,000

เงินช่วยค่าทำศพ 

พนักงานจ้าง
2,000 2,000

งบ

บุคลากร

เงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รอง 

นายกองค์กรปกศรอง 

ส่วนท้องถิ่น

725,760 725,760

ค่าตอบแทนประจำ 

ตำแหน่งนายก/รองนายก
180,000 180,000

ค่าตอบแทนพิเศษ 

นายก/รองนายก
180,000 180,000

ค่าตอบแทนรายเดือน 

เลขานุการ/ที่ปรกษา 

นายกเทศมนตรี นายก 

องค์การบรีหารส่วน 

ตำบล

207,360 207,360



\ แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และขุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของขุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบ

บุคลากร

เงินเดือน

(ฝ่ายการเมือง)

ค่าตอบแทน 

ประธานสภา/รอง 

ประธานสภา/สมาชิก 

สภา/เสขานุการสภา 

องค่กรปกครองส่วน 

ท้องกิน

1,555,200 1,555,200

เงินเดือน

(ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนขาราขการ 

หรือพนักงานส่วน 

ท้องกิน

7,367,760 748,920 2,313,277 1,571,460 402,660 1,437,360 13,841,437

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 

ขาราขการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000 12,000 24,000 120,000

เงินประจำตำแหน่ง 282,000 18,000 84,000 102,000 60,000 546,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 276,960 285,360 562,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,493,858 443,568 386,568 138,000 1,164,545 361,898 3,988,437

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 

พนักงานจ้าง
56,340 84,000 60,000 21,420 120,000 45,780 387,540

เงินวิทยุฐานะ 126,000 126,000
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\ แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจำย \

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะหํ

แผนงานเคหะ 

และขมขน

แผนงานสรัาง 

ความเข้มแข็ง 

ของขมขน

แผนงานการ 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิขย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน

คำตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัต ิ

ราชการอันเป็น

ประใยชนแก่องค่กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 20,000 10,000 30,000 5,000 10,000 30,000 255,000

ค่าเบ้ียประชุม 10,000 10,000

ค่าตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

27,000 5,000 10,000 10,000 5,000 10,000 67,000

ค่าเช่าบ้าน 538,800 108,000 54,000 48,000 748,800

เงินช่วยเหลือการศึกษา 

ใ/ตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา 

บุตรช้าราชการ/ 

พนักงาน/ลูกจางประจำ

104,800 25,000 25,000 154,800

คำใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้ไต้มาซึ่ง 

บริการ
530,000 190,000 120,000 240,000 110,000 2,230,000 10,000 10,000 2,328,000 20,000 5,788,000

รายจ่ายเก่ียวอับการ 

รับรองและพิธีการ
63,000 10,000 73,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมขน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเป็องกับ 

การปฏิบัติราชการที่ไม ่

เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 

รายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชองขวัญ รางวัล หรือ 

เงินรางวัล
1,000 1,000

ค่าชดใข้ความเสียหาย 

หรือค่าสินไหมทดแทน
1,000 1,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ
110,000 20,000 20,000 20,000 5,000 10,000 20,000 205,000

ค่าไข้จ่ายในการเลือกดั้ง 10,000 10,000

พพพมเตย บซดซกเม

กระเข้าดอกไม้และ 2,000 2,000

ค่าลงทะเบียนในการ 

มีกอบรม
120,000 30,000 20,000 40,000 5,000 10,000 30,000 255,000

โครงการการจัดกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติ
200,000 200,000

โครงการจัดงานวัน

เทศบาล
30,000 30,000

เครงก/รจดท/แผนท

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน__________

160,000 160,000



rxj

\ แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และขุมขน

แผนงานสรัาง 

ความเข้มแข็ง

ของขุมขน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย

โครงทารจัดทำหรือ 

ทบทวนแผนพัฒนา 

ท้องทิน

30,000 30,000

โครงการเทศบาลพบ

ประชาขบ
30,000 30,000

โครงการปกป็อง 

สกาปันสำคัญของชาต ิ

แสะสร้างความสามัคคี

20,000 20,000

โครงการผิกอบรม 

พัฒนาบุคลากรเทศบาล
200,000 200,000

โครงการมิกอบรมให ้

ความรู้ค้าบกฏหมาย 
เบื้องค้บท่ัวไปแก่

ประขาขบ

20,000 20,000

โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม และความ 

โปร่งใสในการ

ดำเนินงานของเทศบาล 

ตำบลหนองเรือ

20,000 20,000

ค่าบำรุงรักษาและ 

ซ่อมแชม
98,000 35,000 20,000 25,000 90,000 5,000 40,000 10,000 323,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั๋วใป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเช้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน

งาน
ค่าใช้สอย

โครงการปีองกันและ 

แก้ไขปีญหายาเสพติด
20,000 20,000

โครงการ'ฝ็กอบรมและ/ 

หรือทบทวน

อ าสาสมัค รปีองกันภัย 

นัายพลเรือน

20,000 20,000

โครงการรณรงค์ลด 

อุบัติเหตุ
20,000 20,000

โครงการรณรงค์วินัย

การจราจร
10,000 10,000

โครงการส่งเสริมให ้

ความรู้ดานการปีองกัน 

และบรรเทาสารารณภัย 20,000 20,000

โครงการสนับสนุน 

ค่าให้จ่ายในการบริหาร 

สถานศึกษา
408,405 408,405

โครงการดูแลสุขภาพวิถี 

รรรมตามหลักยา 9 เม็ด 30,000 30,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย

โครงการป้านน่าอยู่ 

ชุมชนน่ามอง
30,000 30,000

โครงการป้องกันและ 

คานคุมโรคติดต่อนำ 

โดยแมลง
30,000 30,000

โครงการส่งเสริมการ 

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

30,000 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 

คนปลอดภัย จากโรค 

พิษสุนัขป้า ตามพระ 

ปณิธานของ 

ศาสตราจารย ์ดร.

สมเด็จพระเจ้าป้องนาง 

เธอ เจ้าพิาจุฬาภรณ 

วสัยสักษณ ิอัครราช 

กมาร ิกรมพระศริสวาง 

ครัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000 30,000

โครงการข่ายเหลือผู ้

ประสนสา รา รณภัย
20,000 20,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย x\

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และขุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของขุมขน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิขย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย

ใครงการสงเคราะห์ 

ประชาชนผู้ค้อยโอกาส
20,000 20,000

ใครงการปรับปรุงและ 
พัฒนาพื้นที่ท้ิงขยะ

30,000 30,000

โครงการปลูกค้นไมัเพิ่ม 

พื้นที่สีเขียวของชุมชน
40,000 40,000

โครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพโนการ 

จัดการขยะ

30,000 30,000

โครงการครอบครัว 

อบอุ่น
20,000 20,000

โครงการประชุมจัดทำ 

แผนชุมชน
20,000 20,000

โครงการผิกอบรมและ 

ทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
200,000 200,000

โครงการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตผู้'สูงอายุ
20,000 20,000

โครงการพัฒนาสตรี 20,000 20,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน
ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนการ 

จัดสวัสดิการชุมชน
30,000 30,000

โครงการอบรมเพื่อ 

สร้างปราชญ์และผู้นำ 

เศรษฐกิจพอเพียงใน 

ชุมชน

30,000 30,000

โครงการอบรม 

ส่งเสริมอาชีพ
30,000 30,000

โครงการจัดการแข่งจัน 

กีฬาต้านยาเสพดิด
20,000 20,000

โครงการจัดงาน 

ประจำปี ’รีดรอยอีสาน 

งานของดีหนองเรือ"

30,000 30,000

โครงการจัดงานลอย 

กระทงประจำปี
50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก 

แห่งชาดิ
100,000 100,000

โครงการส่งเสริม 

กีจกรรมเยาวชน
20,000 20,000

โครงการส่งเสรืม 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

10,000 10,000



\ แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห

แผนงานเคหะ

และชุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของชุมขน

แผนงานการ 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม 

ปีระเพณีวันสงกรานต ์

และวันกสัญญ

100,000 100,000

โครงการพัฒนาตลาดสด 30,000 30,000

โครงการอาหาร 

ปีลอดภัยใสใจตลาดสด 
น่าซ้ือ

30,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน 135,000 5,000 20,000 20,000 5,000 25,000 210,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,000 6,000 5,000 5,000 50,000 78,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 2,090,130 60,000 2,160,130

วัสดุก่อสรัาง 10,000 10,000 5,000 5,000 50,000 80,000

วัสดุยานพาหนะและ 

ขนส่ง
17,000 50,000 10,000 100,000 5,000 5,000 187,000

วัสดุเชื้อเพลิง 

และหล่อลื่น
82,000 50,000 2,000 10,000 200,000 5,000 50,000 399,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 5,000 5,000 10,000 2,000 5,000 5,000 82,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 105,000 10,000 20,000 40,000 5,000 20,000 200,000

วัสดุอื่น 1,088 3,000 3,815 7,903

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 5,000 15,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบดำเนิน 

งาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุจราจร 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 5,000 30,000 35,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 

การแพทย์
50,000 50,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

ค่าสาธาร 

ณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 100,000 10,000 30,000 20,000 110,000 100,000 370,000

ค่านํ้าประปา 

ค่าน้ําบาดาล
20,000 5,000 20,000 10,000 11,000 40,000 106,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000 40,000

ค่าบรืการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบรืการสื่อสาร 

และโทรคมนาคม
50,000 10,000 10,000 70,000

ค่าเท่าบั้นท่ีเว็บไซต ์

และค่าธรรมเนียมที ่

เกี่ยวขัอง

10,000 10,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห

แผนงานเคหะ 

และชุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของชุมขน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิขย์
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน -

โต้ะทำงานพ?อมเภัาอี ้

แบนมีพนักพิง
24,000 24,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หรือรเล็กทรอนิกสํ

จัดชื้อเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์โน้ตน้ก
16,000 16,000

ครุภัณฑ์อ่ืน

จัดชื้อชุมเฉลิมพระ 

เกึยรติพ?อมติดต้ัง
150,000 150,000

จัดชื้อพัดลมระนาย

อากาศ
9,000 9,000

ครุภัณฑ์งานน้าน 

งานครัว

จัดชื้อเครื่องตัดหญ้า 9,500 9,500

จัดช้ือเกัาอี้สำนักงาน 18,000 18,000

จัดชื้อโต้ทำงานพ?อม 

เภัาอี้แนนมีพนักพิง
12,000 12,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

และขนส่ง



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ที่'วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานลังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และขุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของขุมขน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเขล) 

แบบดับเบิ้ลแค็บ
850,000 850,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 

(คู้ลำโพง)เคล่ือนที่แบบ 

ลากจูง

10,000 10,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปีมนํ้ามอเตอร ์

ไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)
25,000 25,000

จัดซ้ือเครื่องดัดหญ้า 

แบบข้อแข็ง
28,500 28,500

ค่าที่ดินและ 

สิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิง

สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างทนน

คคล. ซอยมิตรประชา 2
324,300 324,300

โครงการก่อสร้างทนน

คสล.ซอยอภัยมงคล 3
236,200 236,200



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายน้ํารูปต์วยู คสล.

ถบบเทศบาล 1 (ช่วงที ่

2) จากถบบสุขาภิบาล

2 กึง ถบบสุขาภิบาล 6

2,457,000 2,457,000

โครงการก่อสร้างราง 
ระบายบํ้ารูปตัวยู ซอย 

ซื่บจิตต์ 1

749,300 749,300

โครงการปรับปรุงผิว 

จราจร ถนบหบองเรือ - 

บ้าบเหล่า

152,500 152,500

โครงการปรับปรุงผิว 

จราจรพร้อมรางระบาย 
บํ้า กบบพระแท่บ

695,900 695,900

ค่าชดเชยสัญญาแบบ 

ปรับราคาได ้(ค่า K)

เงินชตเชยสัญญาแนบ 

ปรับราคาได ้(ค่า K) 

(ค่า ก่อสร้างสิ่ง 

ลารารณูปโภคและสิง 

ตารารณปการ)

184,608 184,608

33?



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานการ 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบเงิน

อุดหนน
เงินอุดหนน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอุดหนุนกิ่ง 

กาชาดอำเภอหนองเรือ
30,000 30,000

โครงการปืองกันและ 

แกไชปีญหายาเสพติด 

จังหวัดชอนแก่น

30,000 30,000

โครงการจัดหาอาหาร 

กลางวันโรงเรียนชุมชน 

หนองเรีอ

4,103,400 4,103,400

เงินอุดหนุนองค์กร 

ประชาชน

โครงการควนคุมโรค 

ชาดสารไอโอดีน
100,000 100,000

โครงการสืนสานพระ 

ราชปณิรานต้านภัย 

มะเร็งเต้านม

60,000 60,000

โครงการจัดการแข่งชัน 

กีฬาเยาวรณและ 

ประชาชน

80,000 80,000



แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงานสังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ชองชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์
รวม

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมการจัด 

งานประเพณีบุญเดือน 
หก(บุญบั้งไฟ)

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม 

ประเพณีลอยกระทง
160,000 160,000

โครงการส่งเสริม

ประเพณีวันเข้าพรรนา
50,000 50,000

งบ 

รายจ่าย 

อื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสนับสบุนการ 

ประเมินการจัดบริการ 

สาธารณะ

20,000 20,000

รวม 8,565,200 15,776,926 1,912,488 10,046,280 3,668,880 150,000 4,588,220 892,660 745,000 9,416,846 230,000 55,992,500



V 3 4 ป

ภาคผนวก

การคำนวณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ

- คำใช้จ่ายต้านบุคลากรมาตรา ๓๕

- ร้อยละการตั้งเงินอุดหนุน

- ร้อยละการตั้งจ่ายงบลงทุน



แบบสรุปภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามมาตรา ๓๕

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.ท.จ.ขอนแก่น ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
************************************

ประมาณการรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำป ีซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือ 
นายอำเภอแล้ว จำนวน ๕๕,๙๙๒,๕๐๐.-บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
๑ เงินเดือนและเงินเพ่ิมอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

ด.ด เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน) ๑๓,๘๔๑,๔๓๗

ด.๒ เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)
๔๔๖,๐๐๐

ด.๓ เงินค่าจ้างประจำ ๓,๙๘๘,๔๓๗

๑.๔ เงินค่าจ้างชั่วคราว ๓๘๗,๔๔๐

๖ เงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ หรือเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที ่

กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกำหนด ในลักษณะดังน้ี.- -

๖.๑ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน -

๒.๖ ค่าตอบแทนพิเศษ -

๖.๓ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ๒๔๖,๐๐๐

เอ.๔ เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ -

๒.๕ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.) -

๒.๖ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้หน่วยงานบริการในสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน

๒.๗ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) -

๒.๘ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยและดับเพลิง -

๒.๙ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตำแหน่งนิติกร -

๒.ด๐ เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของครูการศึกษา (พ.ค.ศ.) -

๖.๑๑ เงินวิทยฐานะ ๔๖๒,๓๖๐

๒.ด๒ เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพ ๒,๐๐๐
๒.ด๓ เงินอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนในลักษณะเดียวกัน -

๓ เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) -

๔ เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -

๕ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึง เงินทุนสนับสบุนการศึกษาแก่บุตร

ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครและข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ๘๔,๐๐๐

๖ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
-

๗ เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 

เฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์

๘ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย ์ทันต 

แพทย ์และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว
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ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
๙ เงินค่าเช่าบ้าน ๗๔๘,๘๐๐

๑๐ เงินทำขวัญข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย 

เพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่

๑๑ เงินช่วยพิเศษเกี่ยวกับศพข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้าง ซึ่งถึงแก่ความ 

ตายในระหว่างเดินทางไปราชการ

๑๒ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ -

๑๓ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมิใช่ตำแหน่ง 

คร ู(ชคบ.) รวมถึงเงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับบำนาญซึ่งลาออกจากราชการก่อน 

เกษียณอายุของกรุงเทพมหานคร (ชรบ.) ๑๕,๐๐๐

๑๔ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๖๐,๐๐๐

๑๔ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๑๐,๐๐๐

๑๔ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๘๙๗,๔๐๐

๑๖ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร -

๑๗ บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที ่

ราชการ หรือช่วยราชการเน่ืองในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยชอง

ประเทศ

๑๘ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก, 

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
๖๕๕,๐๐๐

๑๙ เงินทุนการศึกษา -

๖๐ เงินเกษียณอายุก่อนกำหนด -

๖๑ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๗ วรรคสอง ของประกาคคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี

๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔

รวมภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิน (บาท) ๒๑,๘๐๔,๙๓๔

ประมาณการรายได ้(ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด) 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม มาตรา ๓๕ จำนวน

๒๙,๙๑๒,๔๐๐ บาท

๒๑,๘๐๔,๙๓๔ บาท

แยกเป็นรายจ่ายบุคลากรด้านการศึกษา (หักออก) ๑๙,๖๑๗,๘๘๙ นาท

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี๒๕๖๖ ตั้งไว้รวม ๔๔,๙๙๒,๔๐๐ นาท

งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล (ม.๓๕) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.0๔ %



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566
แสดงรายจ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงาน 

ทั่วไป

แผนงานการ 

รักษาความ 

สงบภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน 

สังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และ 

นันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงาน

การพาณิชย์
รวม

งบกลาง

งบกลาง

บำเหน็จ/ 

บำนาญ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 220,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 10,000

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน 2,000 2,000

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ 2,000 2,000

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง 2,000 2,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 897,400 897,400

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ 15,000 15,000

งบบุคลากร
เงินเดือน

(ฝ่ายประจำ)

เบนเพยมบ)ทบบ, J เ)JLกน))บ)มน J1J
7,367,760 748,920 2,313,277 1,571,460 402,660 1,437,360 13,841,437

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ 

พนักงานส่วนท้องกิน
84,000 12,000 24,000 120,000

เงินประจำตำแหน่ง 282,000 18,000 84,000 102,000 60,000 546,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 276,960 285,360 562,320

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,493,858 443,568 386,568 138,000 1,164,545 361,898 3,988,437

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 56,340 84,000 60,000 21,420 120,000 45,780 387,540

เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

งบ 

ดำเนินการ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่องคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000 20,000 10,000 30,000 5,000 10,000 30,000 255,000

ค่าเช่าน้าน 538,800 108,000 54,000 48,000 748,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 104,800 25,000 25,000 154,800

รวม 1,148,400 10,354,518 1,314,488 3,112,845 1,928,880 0 1,574,905 460,660 0 1,984,038 0 21,878,734
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แสดงรายจ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

ประมาณการรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด) 29,912,500 บาท

ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม มาตรา 35 จำนวน
21,878,734 บาท

แยกเป็นรายจ่ายบุคลากรด้านการศึกษา (หักออก) 2,260,845 บาท

งบประมาณรายจ่ายที่นำมาคิด มาตรา 35 จำนวน 19,617,889 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำป ี2566 ตั้งไว้รวม
55,992,500 บาท

งบประมาณรายจ่ายด้านบุคคล (ม.35) คิดเป็นร้อยละ 35.04 %

********************************************************* 



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หมวด แผนงาน

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ 

รักษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน 

สังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมชน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ

ศาสนา 

วัฒนธรรม

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์

รวม

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์

โฅิะทำงานพร้อมเท้าอี้แบบมีพนักพิง 24,000 24,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โปัพุ๊ 16,000 16,000

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดต้ัง 150,000 150,000

จัดซื้อพัดลมระ,บายอากาศ 9,000 9,000

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 9,500 9,500

จัดช้ือเท้าอี้สำนักงาน 18,000 18,000

จัดซื้อโต๊ทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมพปักพิง 12,000 12,000

จัดซื้อรถบรรทุก (ดเขล) แบบตับเบิ้ลแค็บ 850,000 850,000

จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง(ซุ้ลำโพง)เคลื่อนท่ี 

แบบลากจูง
10,000 10,000

จัดซื้อปีมนํ้ามอเตอร์ไฟฟัาแบบจุ่ม (ไดโว่) 25,000 25,000

จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง 28,500 28,500



หมวด แผนงาน

แผนงานงบ 

กลาง

แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป

แผนงานการ 

ร้กษาความสงบ 

ภายใน

แผนงาน 

การศึกษา

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน 

สังคม 

สงเคราะห์

แผนงานเคหะ 

และชุมขน

แผนงานสร้าง 

ความเข้มแข็ง 

ของชุมชน

แผนงานการ 

ศาสนา 

วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา

แผนงานการ 

พาณิชย์

รวม

คำที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารญปการ

โครงการก่อสร้างถนน คคล. ขอยมิตร 

ประขา 2
324,300 324,300

ใครงการก่อลร้างถนน คลล. ทอยอภัย

มงคล 3
236,200 236,200

โครงการก่อสร้างรางระนายนํ้ารูปด้าย ู

คสล. ถนนเทคนาล 1 (ช่างที ่2) จาก 

ถนนสุขากินาล 2 ถึง ถนนสุขากินาล 6

2,457,000 2,457,000

โครงการก่อลร้างรางระบายนํ้ารูปตัวย ู

ซอยชื่นจิตตั 1
749,300 749,300

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหนอง 

เรือ - บ้านเหล่า
152,500 152,500

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมราง 
ระบายนํ้า ถนนพระแท่น 695,900 695,900

เงินขดเขยสัญญาแนนปรันราคาได ้(ค่า 

K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสารารณูปโภคและ 

สิ่งสารารณูปการ)
184,608 184,608

การคิดร้อยละ = งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 55,992,500

งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,951,808 

คิดเป็นร้อยละ 10.63



การตั้งงบประมาณอุดหนุนฯ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

ประจำปีงบประมาณ 2566

จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้)

รายการที่ไม่ต้องนำมานับรวม 1) อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (ประปา, ไฟฟ้า) 2) เป็นการอุดหนุนในลักษณะเฉพาะตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจๆ 

กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเกินให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรายกรณ ีก่อนการตั้งงบประมาณ ส่วนที่เกินต้องไม่เกิน 1 เท่า

- รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ปีงบประมาณ 2564 27,023,367.01 บาท

- จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 3 810,701.01 บาท
ลำดับที่ โครงการ สำนัก/กอง จำนวนเงิน (บาท)

1 โครงการสนับสบุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

(อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ขก.)
สำนักปลัด (ป้องกัน) 30,000

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ สำนักปลัด 30,000

3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (ชุมชนหนองเรือทุ่งศรีทอง) กองการศึกษา 80,000

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำป ี( 8 ชุมชนๆละ 20,000 บาท) กองการศึกษา 160,000

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (ชุมชนตลาดสดที่หนึ่ง) กองการศึกษา 100,000

6 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญเข้าพรรษา (ชุมชนบ้านใหม่ศรีทอง) กองการศึกษา 50,000

รวม 450,000

คิดเป็นร้อยละ 1.67

โครงการอุดหนุนท่ีไม่ต้องนำมาคำนวณร้อยละ

ลำดับที่ โครงการ สำนัก/กอง จำนวนเงิน (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนชุมชนหนองเรือ) กองการศึกษา 4,103,400

2 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (8 ชุมชนๆ ละ 20,000.-บาท) กองสาธารณสุขฯ 160,000

รวม 4,263,400

3 4 ?



การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา

จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้)

กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเกินให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรายกรณี ก่อนการดำเนินการ ส่วนที่เกินต้องไม่เกิน 1 เท่า

- รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให ้ปีงบประมาณ 2564 = 27,023,367.01 บาท

- จ่ายได้!ม่เกินร้อยละ 5 = 1,351,168.35 บาท (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารผะ การส่งเสริมกืพาและการแข่งขันกีทาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น ทค. 2564)

ลำดับที่ โครงการ สำนัก/กอง จำนวนเงิน (บาท)
1 โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 200,000

2 โครงการจัดงานวันเทศนาล 30,000

3 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 160,000

4 โครงการจัดทำหรือทนทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000

5 โครงการเทศนาลพนประชาชน 30,000

6 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความสามัคคี 20,000

7 โครงการรณรงคัลดอุบัติเหตุ 20,000

8 โครงการน้านน่าอยู ่ชุมชนน่ามอง 30,000

9 โครงการป้องกันและควนคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 30,000

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขน้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าท้าจุฬาภรณวลัยสักนณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

11 โครงการช่วยเหลือผู้ประสนสาธารณภัย 20,000

12 โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 20,000

13 โครงการปรันปรุงและพัฒนาพื้นที่ทิ้งขยะ 30,000

14 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน 40,000

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 30,000

รวม 720,000

คิดเป็นร้อยละ ไ.พ



-2-

ลำดับที่ โครงการ สำนัก/กอง จำนวนเงิน (บาท)

16 โครงการครอนครัวอนอุ่น 20,000

17 โครงการพัฒนาสตรี 20,000

18 โครงการจัดการแข่งขันกิหาต้านยาเสพติด 20,000

19 โครงการจัดงานประจำปี "รดสอยอีสาน งานของติหนองเรือ" 30,000

20 โครงการจัดงานลอยกระทงประจำปี 50,000

21 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งขาติ 100,000

22 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน 20,000

23 โครงการส่งเสริมประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 10,000

211 โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญ 100,000

25 โครงการพัฒนาตลาดสด 30,000

รวม 400,000

คิดเป็นร้อยล 

รวมคิดเป็นร้อยล 

1.06

2.96



การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฟิกอบรม 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกอบด้วย การ'สกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การดูงาน ฯลฯ เป็นต้น 

จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้)

กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเกินให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรายกรณ ีท่อนการดำเนินการ ส่วนที่เกินต้องไม่เกิน 1 เท่า 

- รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให ้ปีงบประมาณ 2564 = 27,023,367.01 บาท

- จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 = 1,351,168.35 บาท

สำดับที่ โครงการ สำนัก/กอง จำนวนเงิน (บาท)

1 โครงการปีกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาล 200.000

2 โครงการปีกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป'แท่ประ,ซาชน 20,000

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใลในการดำเนินงานชองเทศบาลตำบลหนองเรือ 20,000

4 โครงการป้องกันและแกไขปีญหายาเสพติด 20,000

5 โครงการปีกอบรมและ/หรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยปีายพลเรือน 20,000

6 โครงการรณรงค์วินัยการจราจร 10,000

7 โครงการส่งเสริมใหัความรู ้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000

8 โครงการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามหลักยา 9 เม็ด 30,000

9 โครงการส่งเสริมการอมุรัพ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000

10 โครงการประชุมจัดทำแผนชุมชน 20,000

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 20,000

12 โครงการสนับสมุนการจัดสวัสดิการชุมชน 30,000

13 โครงการอบรมเพื่อสร้างปราชญ์และผู้นำเศรบฐกิจพอเพียงในชุมชน 30,000

14 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 30,000

15 โครงการอาหารปลอดภัยใสใจตลาดสดน่าซื้อ 30,000

รวม 530,000

คิดเป็นร้อยละ 1.40


