
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองตาด

อําเภอ เมืองบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,909,660 บาท

งบบุคลากร รวม 9,403,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน ดังนี้
1.นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท ตั้งไว 331,200 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 30,360
 บาท ตั้งไว 364,320 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว จํานวน 12 เดือน
1.นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้ง
ไว 48,000 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท ตั้งไว 72,000 บาท โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว จํานวน 12 เดือน
1.นายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้ง
ไว 48,000 บาท
2.รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000
 บาท ตั้งไว 72,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)    
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน ดังนี้
1.เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท ตั้งไว 115,920 บาท
2.ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 6,900
 บาท ตั้งไว 82,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล คํานวณตั้งจ่าย
ไว จํานวน 12 เดือน
1.ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท ตั้งไว 182,160 บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท ตั้งไว 149,040 บาท
3.สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือนละ 96,600
 บาท ตั้งไว 1,159,200 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
เทศบาล)    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,778,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,290,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 14 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจํา
ตําแหน่งใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหน่งตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตั้ง
จ่ายไว12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใหแก่ขาราชการที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว12เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 10 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 10 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบดําเนินงาน รวม 4,259,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,240,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
เทศบาล จํานวน 200,000 บาท 
เป็นตามระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
จํานวนเงิน 350,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งทอง
ถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการสภาเทศบาลที่ไดรับ
การแต่งตั้ง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน
เดือน ค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2544และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเช่าบาน จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,553,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดังนี้
(1) ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยู่ในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ใหเบิก
จ่ายไดเท่าที่จ่ายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและ
รายงานการประชุม 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายใน
การ บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าใชจ่ายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาของเทศบาลตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งทอง
ถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 79 ลําดับที่ 2
)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา79 ลําดับที่ 3) (สํานัก
ปลัดเทศบาล) 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
และลูกจางเทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจางเทศบาล เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา79 ลําดับที่ 8
)(สํานักปลัดเทศบาล)
  

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ขอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให
แก่คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ
.ขอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 80 ลําดับที่ 9) (สํานักปลัด
เทศบาล) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 333,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1
.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว วัสดุก่อสราง เช่น ไมต่าง ๆ
 คอน ทราย ปูนซีเมนต กระเบื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่รถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจ่ายเป็นค่า รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ผาที่ใชเขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณา
หรือประชาสัมพันธฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 626,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
ตาดและสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลหนองตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทของเทศบาลตําบลหนองตาด และ
อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
หนองตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนสําหรับอินเตอรเน็ตตําบลรวมถึง
ค่าใชจ่ายในการติดตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ เพื่อใชในการบริการ
ประชาชนและใชในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 207,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 207,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้นวม จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้นวม สภาพแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ําหนัก
ได ใชสําหรับนั่งปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาล ตั้งไว 3
 ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจัดเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน พรอม
ราคาติดตั้ง โดยมีลักษณะดังนี้ 
(1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 
(2) สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ 
(3) หนาจอ LCD สามารถเชื่อมต่อไดหลายรูปแบบ มาพรอม
โปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด
เนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร เป็นตูเหล็ก มีความหนาแน่น คงทนรับ
น้ําหนักเอกสาร มีระยะเวลาในการใชงานที่ยาวนาน (ตั้งราคาสืบ
ตามทองตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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จัดซื้อตูเหล็ก จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารตูเหล็กบานเลื่อนทึบ มีความหนาแน่น คง
ทนรับน้ําหนักเอกสาร มีระยะเวลาในการใชงานที่ยาวนาน (ตั้ง
ราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดย
ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ตั้งไวจํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ตั้งไว 51,000
 บาท  โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 9 หนา 4 และปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีโครง
สรางของครุภัณฑขนาดใหญ่ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานักปลัด
เทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าใชจ่ายที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางสถาบัน,ค่าจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย จัดทํา
การสํารวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลหนองตาด โดยถือปฎิบัติตามหนังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนใหองคกรปกครองส่วนทองถิ่น ที่เป็นศูนยกลางใน
การจัดหางบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา84 ลําดับที่ 1) (สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,577,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,320,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,320,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,140,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองคลัง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจํา
ตําแหน่งใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหน่งตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว12 เดือน(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 เดือน(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,164,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,400 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล โดยถือตาม
ระเบียบ ดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

ค่าเช่าบาน จํานวน 104,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน โดยการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเกี่ยวกับ
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าคัดสําเนา  ค่า
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่า
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร ค่าจางสํารวจพื้นที่และจัดเก็บ
ขอมูล ค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เพื่อนําไป
ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดและความคุมค่าในการลงทุน ตามระเบียบหนังสือสั่ง
การ ดังนี้  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2550      
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462
 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 80 ลําดับที่ 10) (กองคลัง)

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษ
อัด สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษ
แฟกซ กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสําหรับการบริการประชาชนฯลฯ ถือปฏิบัติ
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 1/7/2564  12:41:05 หนา : 24/105



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตูไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 32,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบตูเหล็กลิ้นชัก 4 ชั้น จํานวน 5 หลัง ๆ
 ละ 6,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งไว 60,000 บาท โดย
ใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 8 หนา 4 และปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,989,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,224,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตามระเบียบ ดัง
นี้   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 1,064,800 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 658,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจางเหมาผูปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุก
เฉิน หน่วยกูชีพเทศบาลตําบลหนองตาด ตั้งไว 658,800 บาท (ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่9ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาลสําคัญ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 60 ลําดับที่ 1)(สํานักปลัด
เทศบาล)
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัย จํานวน 336,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
บรรเทาเหตุสาธารณภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 60 ลําดับ
ที่ 6)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 764,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 764,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร เป็นตูเหล็ก มีความหนาแน่น คงทนรับ
น้ําหนักเอกสาร มีระยะเวลาใชยาวนาน (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซื้อเต็นท จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นสขนาดใหญ่ จํานวน 5
 หลังๆ ละ 30,000บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.เต็นทเหล็กทรงโคง 
2.ขนาดไม่นอยกว่า ขนาดกวาง 5 เมตร X ขนาดยาว 12 เมตร X 
ความสูง 2.5 เมตร (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด มีลักษณะคงทน แข็งแรง มี
ระยะเวลาใชยาวนาน  (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑการเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องสูบน้ํา
ขนาดใหญ่ ราคา 490,000 บาท ใชเครื่องยนตดีเซลเป็นตน
กําลัง ขนาดท่อ 10 นิ้ว ติดตั้งบนแท่นสกีและเทรลเลอรลากจูง ๒ 
ลอ สามารถเคลื่อนยายได สูบน้ําได 900 คิวบิคเมตร/ชั่วโมง ปั๊ม
น้ํา MODED SE 250/MF 25-25 ขนาด ท่อดูด 10 นิ้ว ขนาดท่อ
ส่ง 10 นิ้ว ระยะส่งน้ําสูงสุด 13.5 เมตร เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4
 จังหวะ กําลังเครื่องยนต 75 แรงมา ที่ 1,500 รอบ ระบบหล่อ
เย็น ระบบกุญแจสตารท 
(ตั้งราคาตามทองตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ดังนี้
1)ชนิดมือถือ จํานวน 5 วัตต จํานวน 2 เครื่องละๆ12,000
 บาท เป็น 24,000 บาท 
2)ชนิดประจําที่ จํานวน 10 วัตต จํานวน 1 เครื่องๆละ 28,000
 บาท เป็น 28,000 บาท 
3)ชนิดติดรถ จํานวน 25 วัตต จํานวน 1 เครื่องๆ 24,000
บาท เป็น 24,000 บาท (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงานงบประมาณ ลําดับที่ 7.1 หนา 15) (สํานักปลัดเทศบาล)

วันที่พิมพ : 1/7/2564  12:41:05 หนา : 32/105



ครุภัณฑงานบานงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทําความเย็น จํานวน 14,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็น
ตูน้ําเย็นสแตนเลส 2 หัวกอก แบบถังคว่ํา
- ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
- ระบบจ่ายน้ําเย็น 1 หัวกอก น้ํารอน 1 หัวกอก
- ถังคว่ําบรรจุปริมาณน้ําไดประมาณ 18.9 ลิตร
- ถังภายในบรรจุน้ําเย็น 3 ลิตร
- ทําความเย็นต่ําสุด 3 องศา
- ควบคุมความเย็นดวยเทอรโมสตรัท
- ระบบทําความเย็น : คอมเพรสเซอร มีน้ํายา 
- ปลอดสารตะกั่ว 100%
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ลําดับที่ 6.3.2 หนา 13)(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเคื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ตั้ง
ไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใชเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 9 หนา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช
จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา60 ลําดับที่ 3)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องตน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้อง
ตน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา
เป็นฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา60 ลําดับที่ 7)(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,862,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,272,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,272,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 841,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจํา
ตําแหน่งใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหน่งตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 367,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง ตั้งไว 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 533,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา)

ค่าเช่าบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองการ
ศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงานฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
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โครงการเขาร่วมงานมหกรรมการศึกษาทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการเขาร่วมมหกรรมการศึกษาทอง
ถิ่นเช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใชจ่ายที่สามารถ
เบิกไดตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 65 ลําดับที่ 3)(กองการ
ศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูของพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 14)(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 57,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้นวม จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้นวม สภาพแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ําหนัก
ได ใชสําหรับนั่งปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาล ตั้ง
ไว 1 ตัวๆ ละ1,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 13,500 บาท

 เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร มีความหนาแน่น คงทนรับน้ําหนัก
เอกสาร มีระยะเวลาใชยาวนาน (ตั้งราคาสืบตามทองตลาดเนื่อง
จากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 1/7/2564  12:41:05 หนา : 40/105



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 42,760 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งรางน้ําฝนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานบัลลังก จํานวน 42,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาติดตั้งรางน้ําฝนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
บัลลังก ประกอบดวย ดังนี้ รางน้ําฝน 6 นิ้ว เบอร 28 ยาว 98
 เมตรๆละ320 บาท=31,360 บาท ท่อสังกะสี ขนาด 3.5
 นิ้ว จํานวน 10 จุดๆละ 6 เมตร จํานวน 60 เมตรๆ ละ190
 บาท =11,400 บาท 
โดยถือปฎิบัติตาม ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-256 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หนา 7 ลําดับที่ 28)(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,506,553 บาท
งบบุคลากร รวม 5,495,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,495,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,151,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 201,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล เช่น เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงิน
ประจําตําแหน่งใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหน่งตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 3 อัตรา  ตั้งไว12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 495,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ พนักงาน
ครูเทศบาล สําหรับผูที่มีคุณสมบัติครบไดรับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 10 อัตรา ตั้งไว 12 เดือน (กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 628,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด  จํานวน 4 อัตรา ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งไว 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 17,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งไว 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 3,931,213 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
ครูเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  หนังสือและระเบียบที่
เกี่ยวของดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงาน
ครูเพื่อใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ หนังสือและระเบียบที่
เกี่ยวของ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,971,420 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิ่มทักษะใหกับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 65 ลําดับที่ 5)(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 67 ลําดับที่ 21) (กองการศึกษา)

โครงการจิตอาสาพัฒนารูคุณค่าอนุรักษสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กใน
ตําบลหนองตาด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนารูคุณค่าอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสําหรับเด็กในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 71 ลําดับที่ 1) (กองการศึกษา)

โครงการวัยใสใส่ใจทําดี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 65 ลําดับที่ 6)(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุม
สภาเด็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 65 ลําดับที่ 4)(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,521,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด ดังนี้ 
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย เด็กนัก
เรียน คนละ 20บาท จํานวน 245 วัน 
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหแก่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3
 ศูนย เด็กนักเรียน คนละ1,700.-บาท 
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย เด็กนัก
เรียน คนละ 200  บาท 
4)เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณการเรียน ใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย เด็ก
นักเรียน คนละ 200 บาท 
5)เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย เด็ก
นักเรียน คนละ 300 บาท  
6)เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็กนักเรียนทั้ง 3
 ศูนย เด็กนักเรียน คนละ 430 บาท 
(ขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ตามหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลว
.30 มิถุนายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลว.14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 65 ลําดับที่ 1)(กองการ
ศึกษา)
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โครงการอบรมใหความรูผูปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมใหความรูผูปกครองเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 66 ลําดับที่ 10
) (กองการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองการศึกษา) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,879,793 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,879,793 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวนเด็ก
นักเรียนทั้ง 3 ศูนย เด็กนักเรียน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน 
2.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7 แห่ง เด็ก
นักเรียน คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  
(ขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
ตามหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3042
 ลว.30 มิถุนายน 2563เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1440
 ลว.14 กรกฎาคม 2563เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (กอง
การศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,080,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,080,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จํานวน 3,080,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแก่โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7 โรงเรียน เด็กนักเรียน คน
ละ20 บาท จํานวน 200 วัน (ขอมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย
.63) 
ตามหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3042
 ลว. 30 มิ.ย.63เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลว. 14 ก.ค.63 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (แผนพัฒนาทองถิ่นพ
.ศ.2561-2565 หนา 82 ลําดับที่ 9) (กองการศึกษา) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,762,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,193,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,193,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 902,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใหแก่ขาราชการที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว 12 เดือน(กองสาธารณสุขฯ)

งบดําเนินงาน รวม 542,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และการเบิกค่าใชจ่าย พ.ศ.2562(กอง
สาธารณสุขฯ)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าเช่าบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
สาธารณสุขฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงานฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
 2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
 2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสาธารณ
สุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
สาธารณสุขฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่รถยนต และรถจักรยานยนต หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558(กองสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจ่ายเป็นค่าแถบบันทึกเสียงหรือ
สภาพ รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ผาที่ใชเขียน
ป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณาหรือประชาสัมพันธฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรฯลฯ
 ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 1/7/2564  12:41:06 หนา : 54/105



งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย โตะ เกาอี้ มี
ลักษณะแข็งแรง คงทน ใชงานในระยะยาว (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสาธารณสุขฯ) 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเคื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ตั้ง
ไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใชเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ.2563 ลําดับ
ที่ 9 หนา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครรา
ขกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตาม โครงการการดําเนิน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานอง
นางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราขกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าเวชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หนา 22
 ลําดับที่ 1)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา72 ลําดับที่ 4)(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปั่นเพื่อสุขภาพชาวหนองตาด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการปั่นเพื่อสุขภาพชาวหนอง
ตาด เช่น ค่าเวชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
 และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หนา 12 ลําดับที่ 2)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในการดําเนินงานดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพใน
การดําเนินงานดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน เช่น ค่าเวชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
 และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 หนา 12 ลําดับที่ 3)(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,815,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,393,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,102,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจํา
ตําแหน่งใหกับขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหน่งตามหลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2557(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
สวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
 2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
 2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสวัสดิการสังคม)

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

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการปริการประชาชนฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ค่าจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย โตะ เกาอี้ มี
ลักษณะแข็งแรง คงทน ใชงานในระยะยาว (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาดเนื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ตั้งไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใชเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ
. 2563 ลําดับที่ 9 หนา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการ
สังคม)
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ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ตั้งไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 10,000 บาท โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 47 หนา 17 และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการใหความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนใหแก่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและใหการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาด ตามโครงการใหความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) 2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 84 ลําดับที2่
)(กองสวัสดิการสังคม)  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,303,510 บาท

งบบุคลากร รวม 2,294,010 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,294,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,738,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใหแก่ขาราชการที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางของลูกจางประจําและเงินปรับปรุงค่าจาง
ประจําปีใหแก่ลูกจางประจํา จํานวน1อัตรา ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับลูกจางประจํา โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 33,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12เดือน (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 977,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจการจาง
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานก่อสรางขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองช่าง)

ค่าเช่าบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
2)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยก
เวนค่าเช่าบาน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตชไฟฟ้า หลอด
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สําหรับหองสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

วัสดุก่อสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว วัสดุก่อสราง เช่น ไมต่าง ๆ
 คอน ทราย ปูนซีเมนต กระเบื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น หมอแบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไหล่รถยนต และรถจักยานยนต หัวเทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจ่ายเป็นค่า รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ผาที่ใชเขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณา
หรือประชาสัมพันธฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2  ตั้งไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท โดยใชเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ
. 2563 ลําดับที่ 8 หนา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(กองช่าง)

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกําลังไฟฟ้าดาน
นอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts) ตั้งไวจํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท โดยใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 62 หนา 21 และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 9,323,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,613,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,613,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสรางเรือนเพาะชํากลาไม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่
นอยกว่า 48 ตารางเมตร จุดเริ่มตน เทศบาลตําบลหนอง
ตาด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตาม
แบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้            
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่2)หนา14 ลําดับที2่)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางอาคารอเนกประสงค หมู่ 11 จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว16 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่
นอยกว่า 208 ตารางเมตร จุดเริ่มตน ศาลาประชาคมหมู่
บาน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตาม
แบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่2) หนา 5 ลําดับที1่7)(กองช่าง)

โครงการติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุสื่อสาร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด สูง 30 เมตร บริเวณเทศบาลตําบลหนองตาด การก่อสราง
เป็นไปตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่2)หนา10 ลําดับที1่)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงหลังคาสํานักงานเทศบาล จํานวน 239,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ปรับปรุงหลังคาสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาด พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่2)หนา7ลําดับที3่3)(กองช่าง)

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 9 จํานวน 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 153,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 300 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บานนายบุญร่วม เวาสูงเนิน จุดสิ้นสุด บริเวณสระน้ํา
สายที่ 2  (ตั้งไว 54,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 105 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บานนางสาวภรณทิพย หอมระหัด จุดสิ้นสุด บริเวณเสา
ไฟฟ้า พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตาม
แบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา40 ลําดับที6่9)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 585 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4)พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565หนา40 ลําดับที7่9)(กอง
ช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 จํานวน 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 1,000 ตาราง
เมตร จุดเริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทางโคง พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสราง
ของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หนา 19 ลําดับที่ 8)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา43 ลําดับที1่10)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 500 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่2)หนา19 ลําดับที1่0)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565หนา 46 ลําดับที1่46)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 204,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทางโคง
สายที่ 2 (ตั้งไว 115,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 224 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม (สายบานหนองม่วง-โนนสวรรค) จุดสิ้น
สุด บริเวณ ถนน คสล.เดิม (สระหนองม่วง) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนา35ลําดับที1่2)(กอง
ช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณสระน้ํา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565หนา 48 ลําดับที1่68)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 21 จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 300 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 49 ลําดับที1่78
)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 22 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณสระน้ํา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 50 ลําดับที่ 191
) (กองช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จํานวน 523,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1  (ตั้งไว 383,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 750 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บานนายประสิทธิ์ ศรีลาชัย จุดสิ้นสุด สระน้ํา
จุดที่ 2 (ตั้งไว 140,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 275 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตน ถนนลาดยาง บานสถานีหนอตาด-ไทรโยง จุดสิ้น
สุด บริเวณบานนางสุพร จันทรศรี พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1
 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่2)หนา17 ลําดับที2่)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 จํานวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1  (ตั้งไว 119,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 189 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บานนางบัวพันธ จุดสิ้นสุดบริเวณบานนายสมสี  อุดม 
จุดที่ 2 (ตั้งไว 56,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 2 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 44 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตน บริเวณบานนายสมสี อุดม จุดสิ้นสุด บริเวณบานนาง
ฝาย บุรมย พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไป
ตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561-2565) หนา 37 ลําดับที่ 38(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 324 ตารางเมตร จุด
เริ่มตนถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บานนายสมฤทธิ์ รัตนนาม พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสราง
ของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 38 ลําดับที่ 48
(กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตน บริเวณสระน้ํานายเชาวลิต บุบผาวาส จุดสิ้น
สุด ถนน คสล.เดิม พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง
เป็นไปตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 39 ลําดับที6่2)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  7 จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1  (ตั้งไว 367,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 720 ตารางเมตร จุด
เริ่มตนบริเวณหนา รพ.สต.สถานีหนองตาด จุดสิ้นสุด บริเวณสาม
แยก 
จุดที่ 2 (ตั้งไว 163,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 320 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บานนายพัน ทองพิมพ จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2)หนา 18 ลําดับที่ 6) (กองช่าง)

โครงการก่อสรางถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 1 จํานวน 213,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร สูง
เฉลี่ยตามสภาพเดิม และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 2,200
 ตารางเมตร 
-ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 550 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 1,650
 ตารางเมตร จุดเริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่ง
นา พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2)หนา 17ลําดับที1่)(กองช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนมูลดินลงหินคลุก หมู่ 16 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 53,000 บาท)
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 140 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า700
 ตารางเมตร 
-ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 560
 ตารางเมตร จุดเริ่มตน ถนนสายโนนสูง-บานโพธิ์ดอนหวาย จุด
สิ้นสุด บริเวณทุ่งนา 
สายที่ 2 (ตั้งไว 75,000 บาท)
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 418 เมตร สูง
เฉลี่ยตามสภาพเดิม และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 2,090
  ตารางเมตร 
-ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 418 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 1,672
  ตารางเมตร จุดเริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่งนา 
สายที่ 3 (ตั้งไว 37,000 บาท)
 -ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว 185 เมตร สูง
เฉลี่ยตามสภาพเดิม และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 925
  ตารางเมตร 
-ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 740
 ตารางเมตร จุดเริ่มตน ถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทุ่ง
นา พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 46 ลําดับที1่39
)(กองช่าง)
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โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา หมู่ 10 จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10
 เมตร พรอมฝาปิด จุดเริ่มตน หนาวัดบานโคกเพชร จุดสิ้น
สุด ถนนลาดยาง พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง
เป็นไปตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา41ลําดับที8่2)(กอง
ช่าง)

โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา หมู่ 18 จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
- ขนาด 0.60x 0.60 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.10 เมตร จุด
เริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บานนายสมบูรณ  สุดทะ
เสน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตาม
แบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม(ครั้งที่ 2) หนา 20 ลําดับที1่2)(กองช่าง)

โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา หมู่ 4 จํานวน 890,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม
ฝาปิด จุดเริ่มตน สามแยกบานนากลาง จุดสิ้นสุด บริเวณสระน้ํา
บานนากลาง พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็น
ไปตามแบบก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่ 2)หนา18 ลําดับที4่)(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 14 จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 840 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริเวณบานนายติ๋ง พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565หนา 44 ลําดับที1่22)(กอง
ช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 21 จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
ช่วงที่ 1
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 400 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตน บริเวณบานบัณฑิตย มะติยาภักดิ์ จุดสิ้นสุด บริเวณเสา
ไฟฟ้า
ช่วงที่ 2
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 240 ตารางเมตร จุด
เริ่มตน บริเวณเสาไฟฟ้าไม จุดสิ้นสุด บริเวณ คสล.เดิม พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565หนา49 ลําดับที1่79)(กอง
ช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 19 จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร และรวมพื้นที่ที่ดําเนินการไม่นอยกว่า 1,350 ตารางเมตร 
จุดเริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริเวณบานนางสมศรี แกว
สุข พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของเทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที1่4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 48 ลําดับที1่63
)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บาน หมู่ 19 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมา ประกอบดวย ดังนี้
-ปรับปรุงระบบประปาหมู่บาน ยาว 365 เมตร จุดเริ่มตน บริเวณ
หมู่บาน จุดสิ้นสุด ถังน้ําประปาบาดาลเดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสรางเป็นไปตามแบบก่อสรางของ
เทศบาล ระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม(ครั้ง
ที่ 2)หนา 6 ลําดับที2่3)(กองช่าง)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งก่อสราง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใหแก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาเพื่อสิ่งก่อสราง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจางเหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให
แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งก่อ
สราง (รายจ่ายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจางเหมาบริการ ค่าจางแรง
งาน ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
 2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
 2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 710,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 710,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 710,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย เพื่อการ
ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้า บานสําโรงเหนือ หมู่21 ตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 81 ลําดับ
ที่ 1)(กองช่าง)  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,595,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนําเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมแกนนําเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
หนา 62 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการคู่สัมพันธต่างวัยใส่ใจเอื้ออาทรผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการคู่สัมพันธต่าง
วัยใส่ใจเอื้ออาทรผูสูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 62 ลําดับ
ที่ 3)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูประสบปัญหาทาง
สังคมแบบบูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานโครงการตรวจเยี่ยมบานผู
สูงอายุ ผูพิการและผูประสบปัญหาทางสังคมแบบ
บูรณาการ เช่น ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
พิการและผูประสบปัญหาทางสังคม และอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่า
ใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2560และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
หนา 63 ลําดับที่ 8)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผูพิการในตําบลหนองตาด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพผูพิการในตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
หนา 63 ลําดับที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
 และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 62 ลําดับ
ที่ 1)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจใน
ตําบลหนองตาด

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจในตําบลหนอง
ตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ครั้ง
ที่ 2) หนา 21 ลําดับที่ 1)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
จัดทําแผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
 และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 70 ลําดับ
ที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดทําเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
จัดทําเวทีประชาคมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หนา 70 ลําดับ
ที่ 1)(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 
หนา 73 ลําดับที่ 2)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสานสัมพันธ สายใยรักผูพิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสาน
สัมพันธ สายใยรักผูพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่ม
เติม (ครั้งที่ 2) หนา 21 ลําดับที่ 2 )(กองสวัสดิการสังคม)

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

อุดหนุนตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนอําเภอเมืองบุรีรัมย ในการดําเนินงานตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อบรม
ใหความรู,การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติด,รณรงคประชา
สัมพันธ สรางจิตสํานึก ฯลฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทอง  พ.ศ
.2561-2565 หนา84 ลําดับที่ 3 )(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนหมู่บานในตําบลหนองตาด ทั้ง 22 หมู่
บานๆ ละ 20,000บาท ตั้งไว 440,000 บาท ตามโครงการการ
ดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 83 ลําดับ
ที่ 1)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรวมพลังองคกรสตรีรวมใจถวายไทองคราชินี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลหนองตาด ตามโครงการพลัง
องคกรสตรีรวมใจถวายไทองคราชินี เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 85 ลําดับ
ที่ 4)(กองสวัสดิการสังคม) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 530,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานที่
จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าป้าย และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ตามระเบียบดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 68 ลําดับที่ 2)(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตานยาเสพ
ติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานที่
จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าป้าย และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน ตามระเบียบดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 68 ลําดับที่ 1)(กองการ
ศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดังนี้
(1) ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่นหรือองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยู่ในดุลยพินิจของผู
บริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ใหเบิก
จ่ายไดเท่าที่จ่ายจริงและใหแนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและ
รายงานการประชุม เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดย
มีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเป็นผูรับรองการจ่าย 
(3) ค่าใชจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ที่สําคัญทางราชการ เป็นไป
ตามหนังสือ สั่งการดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (กองการ
ศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล
จาริณีภาคฤดูรอน เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายที่จําเป็นโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่องการจัดทําโครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนา 69 ลําดับที่ 7)(กองการศึกษา)

โครงการฝึกอบรมผูนําทางศาสนพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการฝึกอบรมผูนําทางศาสน
พิธี เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและ
เตรียมสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน ค่าป้าย และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน ตามระเบียบดังนี้  
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 69 ลําดับที่ 6)(กองการ
ศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 85 ลําดับ
ที่ 2)(กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,204,880 บาท

งบบุคลากร รวม 731,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 731,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 572,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน 2อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น ตั้งไว 12 เดือน(กองส่งเสริมการเกษตร)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งใหแก่ขาราชการที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว 12 เดือน  (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ใหแก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 เดือน (กองส่งเสริมการเกษตร)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ใหแก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว 12 เดือน(กองส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาล เป็นตามระเบียบดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหเป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจ
ทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้ 
1.กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าเช่าบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบาน/เช่าซื้อบาน/เงินกูเพื่อชําระราคาบาน ให
แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบานไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองส่ง
เสริมการเกษตร)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549  
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร 
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 297,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจางเหมาบริการ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจาง
เหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
 2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
 2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองส่งเสริมการเกษตร)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้ 1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองส่งเสริม
การเกษตร)

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน/กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและชีววิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน/กําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานและชีววิธี เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 76 ลําดับที่ 8)(กองส่งเสริม
การเกษตร)

โครงการรวมใจภักดิ์รูรักษสิ่งแวดลอมตามรอยพ่อ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการรวมใจภักดิ์รูรักษสิ่งแวดลอม
ตามรอยพ่อ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใช
จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 76 ลําดับที่ 10)(กองส่งเสริมการ
เกษตร)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
เตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม
 และค่าใชจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดัง
นี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 หนา 78 ลําดับ
ที่ 29)(กองส่งเสริมการเกษตร)

โครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจําหมู่บาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจําหมู่
บาน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หนา 14 ลําดับ
ที่ 4)(กองส่งเสริมการเกษตร)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติกรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้                           
(1)ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่ายจากค่า
วัสดุ(กองส่งเสริมการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ เครื่องเขียน กระดาษอัด
สําเนา กระดาษพิมพดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สําหรับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุก่อสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยววัสดุก่อสราง เช่น ไม
ต่างๆ คอน ทราย ปูนซีเมนต กระเบื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้     1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น จอบ เคียว สปริงเก
ลอร จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ตะแกรง อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช เช่น ใบมีด เชือก ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เช่น หมึกพิมพสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส เมาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สําหรับคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีฯ
ลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่งเสิรมเกษตร)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นจางเหมาบริการ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าที่ดิน ค่าจาง
เหมาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณีจางเหมาบริการใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120วัน
ที่ 9ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจาง
เหมาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ให
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว วัสดุก่อสราง เช่น ไมต่าง ๆ
 คอน ทราย ปูนซีเมนต กระเบื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นเกี่ยว เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน หรือ สถานที่เทศบาล
ตําบลหนองตาดรับผิดชอบ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562(กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,980,057 บาท

งบกลาง รวม 21,980,057 บาท
งบกลาง รวม 21,980,057 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของค่าจางที่เทศบาลตองจ่ายเพื่ออุด
หนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจางและผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)หนังสือสํานักงาน ก
.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก เงินค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จาง (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.20 ของค่าจางพนักงานจางเทศบาลตําบลหนอง
ตาด ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(กองคลัง)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแก่ผูสูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น ตามหนังสือสั่งการดังนี้
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนา 64 ลําดับที1่)(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแก่คนพิการ ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
  1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2553 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 หนา 64 ลําดับที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพใหแก่ผูป่วยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริหาร โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16
 และ ขอ 17  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2560 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุด
หนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู
ป่วยเอดส(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 64 ลําดับ
ที่ 3)(กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายที่ตั้งไวเพื่อใชจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นส่วนรวม
เท่านั้น และในการช่วยเหลือองคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667ลง
วันที1่2 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
 ลงวันที่ 10 ตุลาคม2554เรื่องการช่วยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ํา
ท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําลนตลิ่ง
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(สํานักปลัด
เทศบาล)

รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าใชจ่ายบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล จํานวน 46,646 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลโดยคํานวณใน
อัตรารอยละ1/6(0.00167)ของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มาไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู เงินจ่ายขาดเงินสะสม     
(งบประมาณรายรับจริงปี พ.ศ.2562=27,931,655.96 บาท เป็น
เงิน 46,646 บาท ) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2538(กองคลัง)   

ค่าใชจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองตาด 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1)พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 40/4
 2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)  
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ค่าใชจ่ายสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ตําบลหนองตาด ไม่นอยกว่ารอยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
1)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 83 ลําดับที1่) (กอง
สาธารณสุขฯ)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 6,393 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง
ของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือสั่ง
การดังนี้
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27
กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย(กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 538,018 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการส่วน
ทองถิ่น(ก.บ.ท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2500 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 1)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการส่วนทองถิ่น ด่วนมากที่มท0808.5/ว2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วน
ทองถิ่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 (กองคลัง)
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