
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาด

อําเภอเมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,577,841 บาท
งบกลาง รวม 21,577,841 บาท

งบกลาง รวม 21,577,841 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงิน
ค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไข(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน อัตราร้อย
ละ 2 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนของพนักงานจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวัน
ที่ 24 ธันวาคม 2561เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน(กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี ประจําปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 4)พ.ศ.2562(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 64 ลําดับที่1)(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีความพิการ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี ประจําปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้
คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 64 ลําดับที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหให้แก่ผู้ป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี ประจําปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 64 ลําดับที่ 3)(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณะภัยหรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณภัย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(สํานักปลัด
เทศบาล)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 2/93



รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 39,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลโดยคํานวณใน
อัตราร้อยละ1/6(0.00167)ของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มาไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม(งบ
ประมาณรายรับจริงปี พ.ศ.2563=23,520,349.33 บาท เป็น
เงิน 39,280 บาท)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538(กองคลัง)  

ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนอง
ตาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(กองสวัสดิการสังคม)  

ค่าใช้จ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบลหนองตาด ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561(กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 812,361 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม /กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2563/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวัน
ที่ 7 ตุลาคม 2563/หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (กองคลัง)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,566,140 บาท

งบบุคลากร รวม 9,542,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1.นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท ตั้งไว้ 331,200
 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 30,360
 บาท ตั้งไว้ 364,320 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000 บาท
ตั้งไว้ 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี  ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งไว้ 48,000 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน อัตราเดือนละ 6,000
 บาท ตั้งไว้ 72,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่2)พ.ศ.2557(สํานักปลัดเทศบาล)        

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1.เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท
ตั้งไว้ 115,920 บาท
2.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 6,900 บาท ตั้ง
ไว้ 82,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)    
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล,ประธานสภา
เทศบาล,รองประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน 
ดังนี้
1.ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ15,180 บาท 
ตั้งไว้ 182,160 บาท
2.รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท 
ตั้งไว้ 149,040 บาท
3.สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน อัตราเดือนละ 96,600
 บาท ตั้งไว้ 1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,918,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,792,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,632,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 205,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 2,958,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 762,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2557
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ถิ่น เช่น คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑที่
กําหนดและหนังสือดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ 0804/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่า
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นงานนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติราชการให้กับเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว388 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 562,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 944,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 504,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมประจําเดือน
พนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้
รับแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชี
ลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาของเทศบาลตําบล ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลง
วัน 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ลําดับ
ที่ 2)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า79 ลําดับ
ที่ 3) 
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 80 ลําดับ
ที่ 9) (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด
เทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 14/93



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 641,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
ตาดและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหนองตาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของเทศบาลตําบลหนองตาดที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองตาด โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2562 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสําหรับอินเตอรเน็ตตําบลรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชนและใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนอง
ตาดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว เอนกประสงค จํานวน 10 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 180 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. หน้าโต๊ะหนาไม่น้อย
กว่า 25 มิลลิเมตร โครงขาโต๊ะทําด้วยเหล็กสามารถพับได้ มีระยะ
เวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ตั้งราคาสืบตามท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด
เทศบาล)
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จัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท มี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 88 ซม. มีความหนาแน่น คงทนรับน้ําหนักเอกสาร มีระยะ
เวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ตั้งราคาสืบตามท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด
เทศบาล)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ตัดกิ่งไม้ จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนตแบบมือถือ
 2) ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
 4) เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้ํา
 5) ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
 6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ประจํา
เดือน ธันวาคม 2563/พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล) 

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นศูนยกลางใน
การจัดหางบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า84 ลําดับที่1)(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,886,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,986,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,986,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,526,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
คลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน โดยการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่า
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าจ้างสํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ 2551 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 80 ลําดับที่ 10) (กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองคลัง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,546,800 บาท

งบบุคลากร รวม 513,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 513,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 973,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557 
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบลหนอง
ตาด

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่1)ประจําปี พ.ศ
.2563 หน้า 3 ลําดับที่1)(สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 24/93



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุเครื่องแต่ง
กาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของ อปท./ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560(สํานักปลัด
เทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุดับเพลิง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท
.(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภทวัสดุจราจร ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท
.(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ดังนี้
เป็นชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง มีแท่นชารท แบ
ตเตอรรี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ และอุปกรณติดตั้งครบชุด ราคา
ชุด ละๆ 12,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ตั้งราคาตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2563(สํานักปลัดเทศบาล)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 60 ลําดับที่3)(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,007,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,575,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,575,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 965,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 516,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3
 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองการ
ศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองการศึาษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีของ อปท.(กองการ
ศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีของ อปท.(กองการ
ศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร  ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีของ อปท.(กองการ
ศึกษา)
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเคื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ตั้ง
ไว้จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ใช้เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับประจํา
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ลําดับที่ 9 โดยปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,497,019 บาท
งบบุคลากร รวม 4,648,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,648,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,374,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 411,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ สําหรับ
พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา สําหรับผู้ที่มี
คุณสมบัติครบได้รับตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548  (กอง
การศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 3,698,119 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
ครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หนังสือและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,805,910 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้กับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะให้กับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 65ลําดับที่5)(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 67 ลําดับที่ 21)(กองการ
ศึกษา)
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โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษสิ่งแวดล้อมสําหรับเด็กใน
ตําบลหนองตาด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ
สิ่งแวดล้อมสําหรับเด็กในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ลําดับที่1)(กองการ
ศึกษา)

โครงการวัยใสใส่ใจทําดี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี เช่น ค่า
วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 65 ลําดับที่ 6)(กองการ
ศึกษา)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุม
สภาเด็ก เช่น ค่าวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 65ลําดับ
ที่ 4)(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,595,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน 
อัตราคนละ 21 บาทต่อวัน จํานวน 245 วันต่อปี
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับเด็กนักเรียน 
อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กนักเรียน 
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
4)เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กนักเรียน 
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
5)เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กนักเรียน 
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
6)เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กนักเรียน 
อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 430 บาทต่อปี
ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 65 ลําดับที1่)(กองการ
ศึกษา)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 66 ลําดับที่ 10)(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,847,209 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,847,209 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น อาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด 
จํานวน 3 ศูนย อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันต่อปี 
2)โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ)สําหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล,ชั้น ป.1-ชั้น ป.6 
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วันต่อปี ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2464 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จํานวน 3,150,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สําหรับเด็ก
นักเรียน ชั้นอนุบาล,ชั้น ป.1-ชั้น ป.6 จํานวน 7 แห่ง ตั้งอยู่ในเขต
ตําบลหนองตาด อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วันต่อปี ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แผน
พัฒนาท้องถิ่นพพ.ศ.2561-2565 หน้า 82 ลําดับที่ 9) (กองการ
ศึกษา) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,082,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,332,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,332,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,032,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 623,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 283,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกใช้จ่าย พ.ศ.2562(กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองสาธารณ
สุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 (กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุงานบ้านงาน
ครัว ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 127,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 127,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตู้เหล็ก จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท มี
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อย
กว่า 88 ซม. มีความหนาแน่น คงทนรับน้ําหนักเอกสาร มีระยะ
เวลาในการใช้งานที่ยาวนาน ตั้งราคาสืบตามท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
สาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 43/93



ครุภัณฑการเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 2 เครื่องๆ ละ 59,000
 บาท เป็นเครื่องพ่นสําหรับพ่นกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) มีปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
ตั้งราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ เดือน ธันวาคม 2563/พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,028,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,028,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,028,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 658,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองตาด ตามประกาศ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักการสนับสนุนการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ
.2553/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 13 กันยายน 2553/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2103 ลงวัน
ที่ 8 เมษายน 2563 (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครรา
ขกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม โครงการการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราขกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าเวชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2) หน้า 24 ลําดับที่1)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่นพ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า72 ลําดับ
ที่ 2)(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
เอดส เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่ จําเป็น ฯลฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 72 ลําดับที่ 4)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในการดําเนินงานด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพใน
การดําเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้า12 ลําดับที่ 3)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่2)หน้า12 ลําดับที่4)(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,033,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,685,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,685,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,225,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้าง ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 348,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรือ
งานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้การช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาด ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้า 84 ลําดับที่2)(กองสวัสดิการสังคม)  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 965,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนําเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมแกนนําเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 62 ลําดับ
ที่ 2)(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้
สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบ
บูรณาการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชา
ชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 63 ลําดับที่ 8)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตําบลหนองตาด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ลําดับที่2)(กองสวัสดิการ
สังคม)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 62 ลําดับที่1)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจใน
ตําบลหนองตาด

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจในตําบลหนอง
ตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยน
แปลง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) หน้า23 ลําดับที่ 1)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดทําเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
จัดทําเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–
2565 หน้า 70 ลําดับที่1)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า73 ลําดับที่ 2)(กองสาธารณ
สุขฯ)
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โครงการสานสัมพันธ สายใยรักผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสาน
สัมพันธ สายใยรักผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หน้า 23 ลําดับที่ 2)(กอง
สวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 485,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 485,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนอําเภอเมืองบุรีรัมย ในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อบรม
ให้ความรู้,การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติด,รณรงคประชา
สัมพันธ สร้างจิตสํานึก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า84 ลําดับที่3)(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนหมู่บ้านในตําบลหนองตาด ทั้ง 22 หมู่บ้านๆ
ละ 20,000 บาท ตั้งไว้ 440,000 บาท โครงการการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้า 83 ลําดับที่1)(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรวมพลังองคกรสตรีรวมใจถวายไท้องคราชินี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนประชาชนกลุ่มสตรีตําบลหนองตาด ตามโครงการ
พลังองคกรสตรีรวมใจถวายไท้องคราชินี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น 2561-2565 หน้า 85 ลําดับที่ 4)(กองสวัสดิการสังคม) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
และเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับ
ที่ 1)(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง
และเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ลําดับ
ที่ 2)(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนพิธี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนพิธีพิธี
เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งและเตรียมสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน และ
ค่าใช้ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 69 ลําดับที่ 6)(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้จังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 85 ลําดับที่ 2)(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,020,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,005,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,005,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,273,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้ง
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 392,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 46,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,014,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน2553เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้
ควบคุมงานก่อสร้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (กองช่าง)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 58/93



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2563 (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 559,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 309,700 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563(กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561(กองช่าง)

ค่าละทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หินคลุก ถนนลูกรัง ถนนดิน ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํางาน
คอนกรีต งานหินคลุก งานหินทราย งานฝีมือทางศิลปะ งานปูน
ซีเมนต งานซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หอกระจายข่าว ศูนย
ถ่ายทอดประชาสัมพันธและทรัพยสินอื่น ฯลฯ ส่วนกรณีที่องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองช่าง)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 60/93



ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 11,660,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,760,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,760,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จํานวน 428,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 194
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 776 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนนคสล.เดิม(บริเวณสระน้ํา
บ้านหนองตาด) จุดสิ้นสุด บริเวณสระน้ําบ้านหนองตาด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่14) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า34 ลําดับที3่)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จํานวน 398,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 30
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 120 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางหมุด ขอมรัมย 
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางแดง เกิดสุข
สาย 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนางปริชาติ โงลิโงเมะ จุดสิ้น
สุด บริเวณบ้านนางสลิด สิทธิ์ปักสา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า40 ลําดับที่ 79)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จํานวน 445,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด
บริเวณบ้านนางจันทร กําแก้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1
ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 41ลําดับที่ 88)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 560 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสมคิด บุญ
ปลูก จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายชัยณรงค ทองปัญญา พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่14) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 43 ลําดับที1่10) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 500 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณนานายอภินันท ศรี
นนทัน จุดสิ้นสุด บริเวณ ถนน คสล.เดิม(บ้านนาย
อํานาจ มาลัย)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ1ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า45 ลําดับที1่32)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 จํานวน 488,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สายที่ 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 276.5 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนาย
ธีรศักดิ์ ทองทรวง จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายทองพูน พรมโลก 
สายที่ 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 80
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายทองพูน พรม
โลก จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรศักดิ์  คะโลรัมย 
สายที่ 3
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณถนน คสล.เดิม จุดสิ้น
สุด บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้องดัง
นี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 46 ลําดับที1่44
 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณ ถนน คสล.เดิม 
จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 46 ลําดับที1่46) 
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 จํานวน 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 140
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 420 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางบัวพรรณ รอบรู้ 
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายบุญมี ด้วงสูงเนิน
สาย 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายบุญมี ด้วงสูง
เนิน จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุรี แสงดี พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หน้า 20 ลําดับที่ 14 (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายณรงค ตะกุด
แก้ว  จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางสมบัติ คําชะนาม พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 48 ลําดับที1่62)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จํานวน 283,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 181
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 543 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณสระน้ําบ้านหนองม่วง  จุด
สิ้นสุด บริเวณสระน้ําบ้านหนองม่วง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 35 ลําดับที1่2)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 220
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 880 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนางรัชนี เจริญไธ
สง จุดสิ้นสุด บริเวณคลองอีสานเขียว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า48 ลําดับที1่68)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 จํานวน 482,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณข้างสระน้ําประปาบ้าน
สําโรง จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายสุนทร เพ็งประจญ
สาย 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ
บ้านนายบุญส่ง ศรีวัชรมาศ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 49 ลําดับที1่78
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 22 จํานวน 353,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 159
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 636 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณ ถนน คสล.เดิม   จุดสิ้น
สุด บริเวณกําแพงวัดบ้านหนองตาด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หน้า 20 ลําดับที1่5)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สายที่ 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 480 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางสุพิน เพ็ง
ประจญ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนางรัศมี วรศักดิ์ชัยวุฒิ
สายที่ 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 21
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 84
 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบ้านนายเทียนชัย บิลปิรัมย(เขตโรงเรียน
บ้านสําโรง) จุดสิ้นสุดบ้านนางเหลือง อุทิศรัมย พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า35 ลําดับที2่0)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สายที่ 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 85
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 255 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนางหาร สุนทร 
จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายไม ระวังดี
สายที่ 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 103
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 309 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายพร
อนันต เมืองกลาง จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายเพียร ระวังดี
สายที่ 3
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 125
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 375 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ํา 4 ท่อน 
จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายขาล ยังสันเทียะ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน
นางบุญมา เชียงรัมย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า36 ลําดับที3่1)
(กองช่าง)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:19 หน้า : 71/93



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จํานวน 201,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สายที่ 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 58
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 174 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายจรัญ แต้มทอง 
จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนางทิพยวรรณ แสนแก้ว
สายที่ 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 54
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 216 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายเลื่อน อุดม จุดสิ้น
สุดบริเวณ บ้านนายบุญช่วย หันแกลง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า37ลําดับที3่8)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50
 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณถนน คสล.เดิม 
จุดสิ้นสุด บริเวณ บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สาย 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 99
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 297 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณ ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด
บริเวณบ้านนางแพง  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า38 ลําดับที4่8)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จํานวน 397,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 177
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 708 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 10 ท่อน จุดเริ่มต้น บริเวณสวนนายวิชัย บุบผาวาส
 จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายตัน เกษาทอง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า39 ลําดับที6่2)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 จํานวน 458,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 900
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 900 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณสามแยกวัดบ้านโนน
สวรรค จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 40 ลําดับที่ 69)
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 12 จํานวน 178,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600
 เมตร หนา 0.60 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 2,400 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 600
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 180 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง บ้านหัวลิง-โนน
สมบูรณ ทช 3021 จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า42 ลําดับที1่00)
(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 21 จํานวน 133,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230
 เมตร หนา 0.70 เมตร และรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,150 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 230
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 92 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายสันทัด เชื้อปรุง 
จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายวรายุทธ เชื้อปรุง
สาย 2 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 78 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายสันทัด เชื้อ
ปรุง จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายวรายุทธ เชื้อปรุง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 22)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 22 จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร และ 8 เมตร ยาว 425
 เมตร หนา 1.20 เมตร และรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 12,170 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 425
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 212.5 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น ริมคลองบ้านสถานีหนอง
ตาด จุดสิ้นสุดโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม  พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2)หน้า 21 ลําดับที่ 23)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 3 จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 128
 เมตร หนา 0.50 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 384 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 128
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 38.4 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น บ้านนางสมพร โซนรัมย 
จุดสิ้นสุด บริเวณเหมืองสาธารณะ
สาย 2
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 224
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 89.60 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านผู้ช่วยราญ 
จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ทับอุดม พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หน้า 20 ลําดับที่ 17)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 7 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 695
 เมตร หนา 0.60 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 4,170 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 695
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 347.5 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น ริมคลองบ้านสถานีหนอง
ตาด จุดสิ้นสุด บริเวณ เขตทางรถไฟ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่2) หน้า 21 ลําดับที1่8)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที2่8)(กองช่าง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 12 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 29)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 18 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 30)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 20 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 31)(กองช่าง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 21 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 32)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 24)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 4 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 25)(กองช่าง)
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 4 ลําดับที่ 6)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 26)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่าง หมู่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light-
Emitting Diode (LED) ขนาดไม่น้อย 20 วัตต พร้อมชุดสวิตซ
ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จํานวน 18 ชุด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หน้า 22 ลําดับที่ 27)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 10 จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
สาย 1
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190
 เมตร หนา 0.60 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 760 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 76 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด สระ
น้ําบ้านนากลาง
สาย 2
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 325
 เมตร หนา 0.30 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,137.5 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 325
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 113.75 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณข้างวัดบ้านโคก
เพชร จุดสิ้นสุด บริเวณข้างวัดบ้านโคกเพชร 
สาย 3
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 1.00 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 240 ตารางเมตร 
-ถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24
 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ บ้านนางเพ็ง หงษงาม จุดสิ้น
สุด บริเวณบ้านนางแดง เกิดสุข พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง           
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4)พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 19)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 11 จํานวน 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 800
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 240 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น บริเวณที่นานางจันทร กํา
แก้ว จุดสิ้นสุด บริเวณที่นานายบุญมา โสภาสุข พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 3
)หน้า 5 ลําดับที่ 7)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14 จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
-ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 250
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 75 ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มต้น ถนนลาดยางสายบ้านบัลลังก
น้อย-บ้านโคกเพชร จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายโสภา เรือง
ไพศาล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หน้า 21 ลําดับที่ 21)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณสํานักงานเทศบาล จํานวน 317,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ประกอบด้วย ดังนี้
จุดที่ 1
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 29
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 116 ตารางเมตร 
จุดที่ 2
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 25
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร  บริเวณภายในสํานักงานเทศบาล
จุดที่ 3
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 29
 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 87
 ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงานเทศบาล
จุดที่ 4
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
 เมตร ยาว 24.60 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 87.60 ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงาน
เทศบาล
จุดที่ 5
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
 เมตร ยาว 35.60 เมตร หนา 0.15 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 178 ตารางเมตร บริเวณภายในสํานักงาน
เทศบาล พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้            
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) ประจํา พ.ศ.2563 หน้า 19 ลําดับที่ 9) (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,900,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าหมู่บ้านตําบลหนองตาด

จํานวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย ขยาย
เขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าภายในเขตหมู่บ้านในตําบลหนอง
ตาด เช่น หมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 6,หมู่ 7,หมู่ 8,หมู่ 10,หมู่ 12,หมู่ 14, 
หมู่18,หมู่ 20 และหมู่ 21 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)หน้า 25
 ลําดับที1่)(กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,218,800 บาท

งบบุคลากร รวม 862,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 682,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ตั้ง
ไว้จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558(กองส่งเสริมการ
เกษตร)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน ตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้
จํานวน 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (กองส่งเสริมการ
เกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 356,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2557(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน/เงินกู้เพื่อชําระราคาบ้าน ให้
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องภิ่น
 พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองส่งเสริม
การเกษตร)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563(กองส่งเสริมการเกษตร)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ที่จําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการส่งเสริมการเพาะชํากล้าไม้ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเพาะชํากล้า
ไม้ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2)หน้า 14 ลําดับที่ 3)(กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวแบบยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรผู้
เลี้ยงสัตวแบบยั่งยืน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่ 2) หน้า 15 ลําดับที่ 7)(กองส่งเสริมการเกษตร)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:20 หน้า : 88/93



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 78 ลําดับที่ 29)(กองส่งเสริมการ
เกษตร)

โครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจําหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจําหมู่
บ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–
2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2) หน้า 14 ลําดับที่ 4)(กองส่ง
เสริมการเกษตร)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองส่งเสริมการเกษตร)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:20 หน้า : 89/93



ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุสํานักงาน ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองส่งเสริม
การเกษตร)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุการเกษตร ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลง
วันที่ 28พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองส่งเสริม
การเกษตร)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองส่งเสริม
เกษตร)

วันที่พิมพ : 6/10/2564  16:22:20 หน้า : 91/93



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

1)เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่ายประจําปี ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ กรณีจ้าง
เหมาบริการ          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560/หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4044 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฎิบัติ ดังนี้ 
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กองช่าง)  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(กองช่าง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลหนองตาด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 (กองช่าง)
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