
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอ เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 72,027,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,441,500 บาท
งบบุคลากร รวม 8,502,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี
จํานวน1อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ15,180 บาท/เดือน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ3,000 บาท/เดือน ตังไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
จํานวน1อัตราๆ ละ4,000  บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน ตังไว้ 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน1อัตราๆ
ละ9,660 บาท/เดือน ตังไว้12เดือน เป็นเงิน115,920 บาท และเงินค่า
ตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน1อัตราๆ
ละ6,900บาท/เดือน ตังไว้12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน1
อัตราๆ ละ15,180 บาท/เดือน ตังไว้ 12 เดือน เป็นเงิน182,160
 บาท เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน1อัตราๆ
ละ12,420 บาท/เดือน ตังไว้12เดือน เป็นเงิน149,040 บาท เงินค่าตอบ
แทนสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน10 อัตราๆละ9,660บาท/เดือน รวม12
เดือน เป็นเงิน1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,877,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,509,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน13 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ตัง
ไว้ 12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่งให้กับข้า
ราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้12 เดือน(สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน จํานวน  5 อัตรา ตัง
ไว้12เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 9 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง ตังไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว จํานวน 9 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 3,857,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 867,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 455,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 150,000 บาท 
เป็นตามระเบียบ ดังนี 
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
จํานวน 5,000 บาท ตามหนังสือสังการ ดังนี
    1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3)เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตังท้องถิน 
จํานวนเงิน 300,000 บาท ตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการในคณะกรรมการสามัญคณะ
กรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 ตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน พ
.ศ.2547 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2)พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควร จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
 2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ก.ค.0422.3/ว257 ลงวันที 28 
มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันท9ี
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,354,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 วันที 9
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
   1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
   2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(สํานักปลัด
เทศบาล)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม 
 (3)ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ทีสําคัญทางราชการ 
เป็นไปตามหนังสือ สังการดังนี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน ตามหนังสือสังการ ดัง
นี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว3675 ลงวันที 6
 กรกฎาคม 2561 เรือง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตังงบประมาณ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า76ลําดับที3)(สํานักปลัดเทศบาล)       

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า77ลําดับที 8)(สํานักปลัดเทศบาล)       
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โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าว
สาร พ.ศ.2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า77ลําดับที 9)(สํานักปลัดเทศบาล)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 656,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ทีสาธารณะประโยชน์ หรือ อาคาร
สถานทีเทศบาลตําบลหนองตาดรับผิดชอบ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ สาย ฯลฯ
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
 เป็นต้นและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 42,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนัง จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ1,500 บาท(การ
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564
 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1 หน้า 24 ลําดับที 2)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5GHz หรือดี
กว่า จํานวน1หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GBจํานวน1หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600 :1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน1หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561ลําดับที 7)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86
 ลําดับที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120GB 
จํานวน1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)จํานวน1หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMIหรือ VGAจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  พ.ศ.2561ลําดับที12)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 87ลําดับที14)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561ลําดับที 42)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 86
 ลําดับที 6)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561 ลําดับที 54)(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 11 ลําดับที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน,ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย จัดทําการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตําบล
หนองตาด(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีเป็นศูยน์กลางในการจัด
หางบประมาณ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า13
 ลําดับที1)(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,314,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,998,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,998,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,818,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 6 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน1อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง ตังไว้ 12 เดือน(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,218,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 70,000 บาท 
เป็นตามระเบียบ ดังนี 
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
จํานวน 30,000 บาท ตามหนังสือสังการ  ดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว3652 ลงวันท1ี7
พฤศจิกายน 2553 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(กอง
คลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควร จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
 2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ก.ค. 0422.3/ว257 ลงวันที 28 
มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันท9ี
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120ลงวัน
ที 9ธันวาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินกรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการ
จัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามทีกฎหมาย
กําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างสํารวจพืนทีและ
จัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เพือนําไปใช้
ในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัด
และความคุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550      
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที  29 กุมภาพันธ์ 2551 เรือง การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(กองคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ.2559 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27มิถุนายน2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองคลัง)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  16:00:04 หน้า : 15/65



ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 
โดยมีคุณลักษณะดังนี เป็นโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีนัง  จํานวน 1ชุด 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 24 ลําดับที1)(กอง
คลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)    
จํานวน1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB 
หรือ ชนิดSolid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB 
จํานวน1หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน(Internal)หรือภาย
นอก (External)จํานวน1หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า3ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMIหรือVGAจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(IEEE 802.11b, g,n,ac) 
และ Bluetooth(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  พ.ศ.2561 ลําดับที13)(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561–2564
 หน้า 87 ลําดับที14)(กองคลัง)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
 ราคาเครืองละ30,000บาท จํานวน 2 เครืองโดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดัง
นี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน1หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน1หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LEDหรือดีกว่า มีContrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน1หน่วย(จัดหาตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ.2561 ลําดับที 9)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีพ.ศ.2561–2564หน้า 86 ลําดับที 3)(กองคลัง)  

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
สี แบบNetwork โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และCustom
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561ลําดับที 48)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 หน้า 86
 ลําดับที 6)(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 4,489,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,548,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 439,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 439,200 บาท

  1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ทีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล  และได้รับคําสัง  แต่ง
ตังจากผู้บริหารท้องถิน ตังไว้ 439,200 บาท  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว7271 ลงวัน
ที 26 ธันวาคม 2560 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 908,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 658,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตําบลหนองตาด โดยปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบล
หนองตาดตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120วันที 9
ธันวาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
 1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
 2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(สํานักปลัด
เทศบาล)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสําคัญ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 62ลําดับที1)(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการเพิมศักยภาพและประสิทธิภาพของ อปพร. จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเพิมศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของ อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า15 ลําดับที 3)(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุก
เฉิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 62 ลําดับที 2)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
    1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
     2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
     3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 2,941,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,791,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถเทรลเลอร์ลากจูงสําหรับบรรทุกรถแม็คโคร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเทรลเลอร์ลากจูงสําหรับบรรทุกรถแม็คโคร โดยมี
ลักษณะ ดังนี
-เป็นรถบรรทุกรถขุด ล้อตีนตะขาบแบบลากจูง(เทรลเลอร์ต่อพ่วง)
-มีล้อยางจํานวน 4 ล้อขึนไป พร้อมยางอะไหล่ 1 เส้น
-สามารถต่อพ่วงท้ายกับรถกระบะและรถบรรทุกหกล้อได้ รับนําหนักรถ
ขุด ขนาดไม้น้อยกว่า 5 ตัน (จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า 24 ลําดับที 8)(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

จัดซือรถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 2,450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
ไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตังเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า
ไฟฟ้า ชนิดพับเก็บด้านหลังและเทท้ายได้
-เป็นเครืองยนต์ดีเซล 
-มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
-สามารถยกนําหนักได้ 7,000 กิโลเมตร ในระยะการยกที 1 เมตร
(จัดหาตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564 ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที  2หน้า 12 ลําดับที 8)(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือท่อส่งนํา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อส่งนําโดยมีลักษณะ ดังนี
-เป็นท่อส่งนําขนาด 10 นิว 
(จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564 ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้า 24 ลําดับที 9)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ โดยมีลักษณะ ดังนี
-เป็นเครืองยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี
ความจุถังเชือเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ซีซี
ความจุนํามันหล่อลืนโซ่ไม่น้อยกว่า150 ซีซี
ขนาดโซ่ ไม่น้อยกว่า 3/8"
(จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังท1ีหน้า 24 ลําดับที 7)(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซือเครืองตรวจวัดระดับนําตาลในเลือด จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดระดับนําตาลในเลือด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 300 ครัง 
- แสดงผลการตรวจหน้าจอได้รวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด
(จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 11 ลําดับที 6)(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซือเครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต โดยมีลักษณะ ดังนี
-สามารถวัดความดัน Systolic และDiastolic & วัดชีพจร 
-แสดงผลวัดทีหน้าจอเครือง จํานวน1ชุด (จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 11
 ลําดับที 5)(สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซือรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นเตียงนอนพยาบาลฉุกเฉิน โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
-เป็นโครงสร้างรถเข็นเตียงนอนพยาบาลทีผลิตจากอลูมิเนียมไม่เป็น
สนิม แข็งแรง ทนทาน 
-นอนบุด้วยฟองนํา หุ้มด้วยผ้ายางสามารถกันนําได้อย่างดี 
- เตียงนอนสามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับได้ทัง เอ็นหลัง-นังและนอน
ได1้80 C
(จัดหาตามราคาท้องถินเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 11 ลําดับที 4)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน1ป้าย ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตําบลหนอง
ตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 13) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 ขอ
เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 ลําดับที 4)(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบืองต้น จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบืองต้น เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า15 ลําดับที 2)(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,811,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,205,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,205,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 905,040 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ตัง
ไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจําปีให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวพนักงาน
จ้าง ตังไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 577,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดังนี 
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 (กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(กอง
การศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (กองการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควร จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
  2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ก.ค. 0422.3/ว257 ลงวันที 28 
มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถินพ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)

โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาท้องถิน
เช่น ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายทีสามารถเบิกได้
ตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ.2559
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 3)(กองการศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของพนักงาน
ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 66
 ลําดับที14)(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน1
หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า4GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิด SATAหรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า120 GB จํานวน1หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface)แบบUSB2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600:1
และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน1หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561ลําดับที7)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที1หน้า 25 ลําดับที10)(กองการศึกษา)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 7,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Pinter)โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า17
 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 8.1ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบUSB2.0หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1
ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,Legal และCustom
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561 ลําดับที 43)(แผนพัฒนาท้องถินสี ปีพ.ศ.2561-2564)ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที1หน้า 25 ลําดับที11)(กองการศึกษา)
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA(600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที
(ตังตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561 ลําดับที 62)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที1 หน้า 25 ลําดับที 12)(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,324,569 บาท
งบบุคลากร รวม 4,622,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,622,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,886,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญ ผู้ทีมีคุณสมบัติได้รับ
ระเบียบฯ จํานวน 3 คนๆ ละ 3,500 บาท ตังไว้ 12เดือน (กองการ
ศึกษา)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด  จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง ตังไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง ตังไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,430,049 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควร จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
  2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ก.ค. 0422.3/ว257 ลงวันที 28 
มิถุนายน 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
  3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 2,362,960 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด ทัง 3 ศูนย์ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564หน้า 65 ลําดับที 5(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
หนองตาด

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 2หน้า 6 ลําดับที1)(กองการ
ศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564หน้า 65 ลําดับที 8(กองการศึกษา)
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โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวดล้อมสําหรับเด็กในตําบล
หนองตาด

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวด
ล้อมสําหรับเด็กในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564หน้า 70 ลําดับที 2)(กองการศึกษา)

โครงการเยาวชนไทยใส่ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนไทยใส่ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 ขอเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2หน้า 6 ลําดับที 2)(กอง
การศึกษา)

โครงการวัยใสใส่ใจทําดี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564หน้า 65 ลําดับที 6)(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภา
เด็ก  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564หน้า 65 ลําดับที 4)(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,752,960 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด ดังนี  (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2561)
 1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาดจํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียน จํานวน 243 คนๆ
ละ20 บาท จํานวน 245วัน เป็นเงิน1,190,700.-บาท 
 2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 243 คนๆ
ละ1,700.-บาท เป็นเงิน 413,100.-บาท 
  3.เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 132 คนๆละ 200
.-บาท เป็นเงิน 26,400.-บาท 
  4.เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 132 คนๆ
ละ 200.-บาท เป็นเงิน 26,400.-บาท
  5.เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 132 คนๆ
ละ 300.-บาท เป็นเงิน 39,600.-บาท
  6.เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 132
 คนๆละ 430.-บาท เป็นเงิน 56,760.-บาท  
ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง ดังนี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274ลงวัน
ที19 มิถุนายน 2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564) ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27 ลําดับ 2)(กองการ
ศึกษา)

โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสือและผลิตสืออย่างสร้างสรรค์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสือและ
ผลิตสืออย่างสร้างสรรค์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 2 หน้า 6 ลําดับที 3)(กอง
การศึกษา)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 66 ลําดับที 10)(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,033,089 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,033,089 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ดังนี
(ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที10 มิถุนายน 2561)
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3
 ศูนย์  เด็กนักเรียน จํานวน 243 คนๆละ7.37บาท จํานวน 260วัน เป็น
เงิน 465,637.-บาท 
  2.โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7
 แห่ง เด็กนักเรียน จํานวน 818 คนๆละ7.37บาท จํานวน 260วัน เป็น
เงิน1,567,452.-บาท  
ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้องดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,272,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จํานวน 3,272,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตําบลหนอง
ตาด จํานวน 7 แห่ง เด็กนักเรียน จํานวน 818 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 3,272,000.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ
 วันท1ี0 มิ.ย.61)ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้องดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที19มิถุนายน 2561เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณศ.2562(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้า17ลําดับที 1)(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,479,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,123,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,063,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน(กองสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
พือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดังนี 
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559(กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
   2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
   2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันท1ี8
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
  4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9  ธันวาค 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
 1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ6จ้างแรงงาน
 2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองสาธารณ
สุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2558
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสาธารณสุขฯ)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโซฟา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง จํานวน 1 ชุด ทําด้วยวัสดุอย่างดี มี
คุณภาพ ใช้งานได้ดี
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า 25 ลําดับที17)(กอง
สาธารณสุขฯ)
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีนัง จํานวน 1ชุด 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้า 25 ลําดับที16)(กอง
สาธารณสุขฯ)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องก้นโรคเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า71 ลําดับที 4)(กองสาธารณสุขฯ)     

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า71 ลําดับที 2)(กองสาธารณสุขฯ)     

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า71ลําดับที3)(กองสาธารณสุขฯ)     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,896,340 บาท
งบบุคลากร รวม 1,495,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,495,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,195,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้12เดือน(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งจํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้12 เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้12เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดังนี 
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (กอง
สวัสดิการสังคม)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท1ี2
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9 ธันวาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองสวัสดิการ
สังคม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 105,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซ์อโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีนัง จํานวน1ชุด (จัดหาทัวไป
และสํารวจราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 –
2564 หน้า 88 ลําดับที22)(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
เป็นเครืองทําลายเอกสารแบบตัดตรง ทําลายครังละ20 แผ่น
1)ขนาดทีกําหนดเป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง
2)ขนาดกระดาษหลังทําลายกว้างไม่เกิน กว่า 4 มิลลิเมตร
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า 26
 ลําดับที19)(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซือเครืองนับธนบัตร จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองนับธนบัตร โดยมีคุุณลักษณะ ดังนี
-เป็นเครืองนับธนบัตรแบบตังโต๊ะ 
1) เป็นชนิดตังโต๊ะ
2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงานงบประมาณ)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า 26
 ลําดับที 20)(กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน/นําเย็น จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําร้อน นําเย็น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-เป็นเครืองกดนําร้อน-นําเย็นแบบตังโต๊ะ 
-ทําความร้อน ความเย็นได้เร็ว
-ผลิตจากพลาสติกแข็ง สามารถรองรับขวดนําขนาด18 ลิตรได้
-เครืองทําอุณหภูมิความเย็น และอุณหภูมิความร้อน
-กําลังไฟฟ้า :75W
(ตังตามสํารวจราคาตามท้องตลาด เป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (แผนพัฒนาท้องถินสี พ.ศ.2561-2564
 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที1หน้า 26 ลําดับที 21)(กองสวัสดิการ
สังคม)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตังตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร พ.ศ
.2561 ลําดับที 62)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 26 ลําดับที 22)(กองสวัสิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด ซึงเป็นผู้ด้อยโอกาสและสมควรได้รับการ
สงเคราะห์ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที 9ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพือจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้การช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 82
 ลําดับที1)(กองสวัสดิการสังคมฯ)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,399,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,875,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,875,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,608,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 5 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน1อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับลูกจ้าง
ประจํา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 1,524,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดังนี 
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
  2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว1013 ลงวันท1ี8
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,007,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท

(1)เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิง
พิมพ์ ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง
แรงงาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการ 
 (2)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สํารวจออก
แบบ รับรองแบบ ประมาณการราคา ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 457,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน
ลูกรัง ถนนดิน ท่อระบายนํา รางระบายนํางานคอนกรีต งานหินคลุก งาน
หินทราย งานฝีมือทางศิลปะ งานปูนซีเมนต์ งานซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หอกระจายข่าว ศูนย์ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์และทรัพย์สิน
อืน ฯลฯ ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ(กอง
ช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผนแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,595,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,595,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,595,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา หมู่ที 3 จํานวน 200,000 บาท
  - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว16.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพืนที
ในการดําเนินงาน 72.00 ตารางเมตร จุดทีตังโครงการ บริเวณทีทําการ
เกษตรนางคําไส แก้วสมุทร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27 ลําดับที 1)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกนําเอนกประสงค์ จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกนําเอนก
ประสงค์ ขนาดกว้าง7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร รวมพืนทีในการ
ดําเนินงาน 70.00 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน1ป้าย ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 15 ลําดับที 6)(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 494,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว18.00 เมตร รวมพืนทีในการดําเนิน
งาน 72.00 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย ตามแบบ
แปลนก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 15 ลําดับที 5)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบบริเวณสํานักงานเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน
เทศบาล เช่น การปรับปรุงถนนบริเวณรอบๆ สํานักงานเทศบาลให้มีสภาพ
แวดล้อมพร้อมให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ พร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน1ป้าย ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาลตําบลหนอง
ตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 52 ลําดับที 69)(กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 13 จํานวน 202,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนาย
หมืน รุ่งเรือง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 51ลําดับ 61)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 14 จํานวน 303,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด0.40 เมตร จํานวน15 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิมภายในหมู่บ้าน จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการ
เกษตรนายวรรลบ แช่มรัมย์ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3
)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 51 ลําดับ 66
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 16 จํานวน 342,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ ถนนลาดยางทางหลวงชนบทไปอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จุดสินสุด
โครงการบริเวณทีทําการเกษตรดาบจรูญ พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 53 ลําดับ 82)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 17 จํานวน 208,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน12ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนางกอง
ศรี ยีรัมย์ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 54 ลําดับ 84)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 20 จํานวน 306,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว150.00เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตรไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณ
สระนําประปาหมู่บ้านโคกวัด พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3
)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับ 98
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 21 จํานวน 184,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า360.00 ตารางเมตร ไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ
บริเวณสระนําประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56
 ลําดับ102)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 22 จํานวน 254,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว120.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตรไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร จุดเริมต้นโครงการถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท เดิมจุดสินสุดโครงการบริเวณบ้านนายทรงศักดิ งามพานิ
ชกิจ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังท1ี
หน้า14 ลําดับ 66)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 4 (เส้น 2) จํานวน 406,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน12ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนาย
ประเสริฐ สว่างอารมย์ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3
)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 45 ลําดับ17
)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 4 (เส้น1) จํานวน 241,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 477.00 ตารางเมตรวาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิมภายในหมู่บ้าน จุดสินสุดโครงการบริเวณถนนลาด
ยางสายบ้านนากลางไปบ้านสว่างงิวงาม พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า45 ลําดับ17)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 5 จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
จุดที 1
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร วางท่อระบาย
นําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน5ท่อน จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณเสาไฟฟ้าบริเวณบ้าน
นายโสภา                         
จุดที 2
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า135.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณบริเวณบ้านนาย
จรัล แต้มทอง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า46 ลําดับ 21)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 6 จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการถนน คสล.เดิม เดิมจุดสินสุดโครงการบริเวณบ้านนาง
อ่อนจันทร์ รัตนนาม พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 46 ลําดับ 27)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 8 (เส้น 1) จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน12ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ
บริเวณทีทําการเกษตรนางประจง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า48 ลําดับ 36)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 8 (เส้น 2) จํานวน 139,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 448.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการบริเวณบ้านนายตัน สุขหนา จุดสินสุดโครงการบริเวณ
บ้านนายจรูญ บุบผาวาส พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า48
 ลําดับ 36)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 9 จํานวน 152,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อน จุดเริม
ต้นโครงการ คสล.เดิมจุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนางบัว
พา หมอทอง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า48 ลําดับ 40)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.30 เมตร จุดเริมต้นโครงการถนนลาดยางทางหลวงชนบท
ข้างโรงเรียน จุดสินสุดโครงการบริเวณข้างสระนําประปาหมู่บ้าน พร้อม
ติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้าง
ของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 43 ลําดับ 3)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จํานวน 367,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 12 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ
ทางเข้าวัดคุ้มหนองโฮง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า49
 ลําดับ 45)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
จุดที 1
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อนจุดเริม
ต้น โครงการถนน คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ บริเวณทีทําการเกษตร
นางถวิล สิงห์ทอง

จุดที 2
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า135.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อนจุดเริม
ต้น โครงการบริเวณบ้านนายนิตย์ สดใส จุดสินสุดโครงการบริเวณบ้าน
นางหลัง สะเทินรัมย์ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้าง
เป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 50 ลําดับ 53)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน12ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ
บริเวณทีทําการเกษตรนายทวี จันทร์ศรี พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 53 ลําดับ76)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการ ถนนลาดยางทางหลวงชนบท จุดสินสุดโครงการ
ถนน คสล.เดิม พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1หน้า 12 ลําดับ 53)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า140.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนาง
วันเพ็ญ พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับ 93)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จํานวน 202,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร วาง
ท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน10 ท่อน จุดเริม
ต้น คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการเกษตรนายสุพิศ กิงสี
ดา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อ
สร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ
.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า44 ลําดับ 6)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  7 จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร ยาว100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตรวางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 12 ท่อน จุดเริมต้น ถนนลาดยาง จุดสินสุดโครงการบริ
เวณทุีทําการเกษตรนายสุพรรณ ทองพิมพ์ พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า47 ลําดับ 31)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 202,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการถนนลาดยาง เดิมจุดสินสุดโครงการบริเวณทุ่งนา พร้อม
ติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้าง
ของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับท1ี3)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 49 ลําดับ 50)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 3 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 930.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,790.00 ตาราง
เมตร จุดเริมต้นโครงการถนนลาดยาง จุดสินสุดโครงการบริเวณทีทําการ
เกษตรนางคําไส แก้วสมุทร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 44
 ลําดับ 12)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที 6 จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ลงมูลดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร สูงเฉลีย 1.00
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร 
-ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร จุด
เริมต้นโครงการถนน คสล.เดิม สินสุดโครงการบริเวณบ้านนางอ่อน
จันทร์ รัตนนาม การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 13)พ.ศ.2552(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 47 ลําดับ 28)(กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  16:00:05 หน้า : 52/65



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 910,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคู่สัมพันธ์ต่างวัยใส่ใจเอืออาทรผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคู่สัมพันธ์ต่างวัยใส่ใจเอือ
อาทรผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 63 ลําดับที 3)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตําบลหนองตาด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพผู้พิการในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 หน้า 64 ลําดับที 2)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมอาชีพทําพรมเช็ดเท้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพทําพรม
เช็ดเท้า เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 63 ลําดับที 5)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมอาชีพสานกระเป๋า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ
สานกระเป๋า เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 63 ลําดับที 6)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 63 ลําดับที 1)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดทําเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดทํา
เวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 27 ลําดับที 3
)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการจยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า72 ลําดับที 2)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสานสัมพันธ์สายใย
รักผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 หน้า 63
 ลําดับที 4)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุม
ชน่าอยู่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 72 ลําดับที 1)(กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนหมู่บ้านในตําบลหนองตาด ทัง 22 หมู่บ้านๆ ละ 20,000
บาท ตังไว้ 440,000 บาท ตามโครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ขอเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1หน้า 20 ลําดับที 2)

โครงการรวมพลังองค์กรสตรีรวมใจถวายไท้องค์ราชินี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลหนองตาด ตามโครงการพลังองค์กรสตรี
รวมใจถวายไท้องค์ราชินี (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 82
 ลําดับที 2)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564หน้า 68 ลําดับที 2)(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัดงาน ค่าเช่าหรือ
ค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องใน
การจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 68 ลําดับที1)(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่า
รับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวน
บุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิก
จ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย เป็น
ไปตามหนังสือ สังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28
กรกฎาคม  2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 68 ลําดับที 4)(กองการศึกษา)
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โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน เช่น ค่าป้าย ,ค่าวิทยากร,ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
    2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1374 ลง
วันที 9 พฤษภาคม 2561 เรืองการจัดทําโครงการบรรพชาสามเณรและ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 2หน้า7ลําดับ
ที1)(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนพิธี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้นําทางศาสนพิธี เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1 หน้า17 ลําดับที 1)(กอง
การศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการประเพณีขึนเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้จังหวัดบุรีรัมย์ เพือจัดกิจกรรมตามโครงการ
ประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 83 ลําดับที 2)(กองการศึกษา)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,141,960 บาท
งบบุคลากร รวม 789,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 789,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 729,960 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  2 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ตัง
ไว้ 12 เดือน  (กองส่งเสิรมการเกษตร)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 12 เดือน  (กองส่งเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดังนี 
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(กองส่ง
เสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองส่งเสริมการเกษตร)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549  
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน(กองส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทาง วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯ กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองส่งเสริมการ
เกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 (กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการคลินิกดินหนองตาด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการคลินิกดินหนอง
ตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 หน้า 74 ลําดับที 4)(กองส่งเสริมการเกษตร)
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โครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา" รัชกาลที 9 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําศูนย์เรียน
รู้ "ศาสตร์พระราชา" รัชกาลที 9 เช่น ค่าจัดทําป้าย การประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการดําเนินงาน ตาม
ระเบียบดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   2) พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 1 หน้า 23 ลําดับที 9)(กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการรวมใจภักดิรู้รักษ์สิงแวดล้อมตามรอยพ่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการรวมใจภักดิรู้รักษ์สิง
แวดล้อมตามรอยพ่อ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 75 ลําดับที 10)(กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางจัดการทรัพยากรเพือการเกษตรอย่าง
ยังยืน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมอาชีพตาม
แนวทางจัดการทรัพยากรเพือการเกษตรอย่างยังยืน เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 ขอเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้า 21 ลําดับที 3)(กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

โครงการสัมมนาแนวทางการขับเคลือนเกษตรตําบลหนองตาดสู่ความยังยืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสัมมนาแนวทางการ
ขับเคลือนเกษตรตําบลหนองตาดสู่ความยังยืน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท.พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ขอเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 1หน้า 22 ลําดับที 4)(กองส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)        
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 518,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทีดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรง
งาน ฯลฯกรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 98,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ (กอง
ช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ทีใช้ในกิจการประปาและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองตาด ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธาณูป
โภค(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,914,611 บาท
งบกลาง รวม 19,914,611 บาท
งบกลาง รวม 19,914,611 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือสังการ ดังนี  
  1)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง 
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4
/ว1326 ลงวันที 4กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกัน
สังคมสําหรับพนักงานจ้าง (กองคลัง)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้
บริหารท้องถิน ตามหนังสือสังการดังนี
     1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว118 ลง
วันที15 ม.ค.พ.ศ.2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่าย
เงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64ลําดับที1)(กองสวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,857,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้
บริหารท้องถิน ตามหนังสือสังการดังนี  
     1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 64 ลําดับที 2)(กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
    2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว1198 ลงวันที 20 มิ.ย.2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 64ลําดับที 3)(กองสวัสดิการ
สังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน และใน
การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดทีประสบสาธารณ
ภัย ตามหนังสือสังการ ดังนี
     1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4ว 667ลงวัน
ที12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที 10 ตุลาคม2554เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 41,308 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล โดยคํานวณในอัตราร้อย
ละ1/6(0.00167)ของงบประมาณรายรับจริงของปีทีผ่านมาไม่รวมเงินอุด
หนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายรับจริงปี พ
.ศ.2560 =24,735,521.02 บาท)ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว3889 ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2538(กองคลัง)      

ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองตาด 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที 1)(กองสวัสดิการสังคม)      
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ค่าใช้จ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
ตําบลหนองตาด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891
/ว2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891
/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81ลําดับที1) (กอง
สาธารณสุขฯ)
   

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,163 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือสังการดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/1095 ลงวันที 27
กันยายน 2525 เรือง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 490,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2500 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 8)พ.ศ.2556 ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มากทีมท0808.5/ว2305 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนว
ทางการตังงบประมาณรายจ่ายเพือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562(กองคลัง)
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