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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทศบาลตําบล นองตาด
อํา ภอ มืองบุรีรัมย จัง วัดบุรีรัมย
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

งิน ดือนนายก/รองนายก

จํานวน

695,520 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนนายก ทศมนตรีและรองนายก
ทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน ดังนี้
1.นายก ทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 27,600
บาท ตั้งไว 331,200 บาท
2.รองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา ดือนละ 30,360
บาท ตั้งไว 364,320 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
ทศบาล)
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งินค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก/รองนายก

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนประจําตําแ น่งนายก ทศมนตรี และรอง
นายก ทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว จํานวน 12 ดือน
1.นายก ทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 4,000 บาท ตั้ง
ไว 48,000 บาท
2.รองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา ดือนละ 6,000
บาท ตั้งไว 72,000 บาท โดยถือปฎิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
ทศบาล)
งินค่าตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
จํานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนพิ ศษตําแ น่งนายก ทศมนตรี และรอง
นายก ทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว จํานวน 12 ดือน
1.นายก ทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 4,000 บาท ตั้ง
ไว 48,000 บาท
2.รองนายก ทศมนตรี จํานวน 2 คน ในอัตรา ดือนละ 6,000
บาท ตั้งไว 72,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
ทศบาล)
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งินค่าตอบแทน ลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองคการ
บริ ารส่วนตําบล

จํานวน

198,720 บาท

จํานวน

1,490,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทน ลขานุการนายก ทศมนตรี และที่ปรึกษา
นายก ทศมนตรี คํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน ดังนี้
1. ลขานุการนายก ทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือน
ละ 9,660 บาท ตั้งไว 115,920 บาท
2.ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 6,900
บาท ตั้งไว 82,800 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
ทศบาล)
งินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา ทศบาล คํานวณตั้งจ่าย
ไว จํานวน 12 ดือน
1.ประธานสภา ทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือนละ 15,180
บาท ตั้งไว 182,160 บาท
2. รองประธานสภา ทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตรา ดือน
ละ 12,420 บาท ตั้งไว 149,040 บาท
3.สมาชิกสภา ทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตรา ดือนละ 96,600
บาท ตั้งไว 1,159,200 บาท โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งิน ดือน งินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทน
อย่างอื่นของนายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา
ทศบาล รองประธานสภา ทศบาล สมาชิกสภา
ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
ทศมนตรี และการจ่าย งินค่า บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศบาล พ
.ศ.2554 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด
ทศบาล)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

6,778,920 บาท

จํานวน

5,290,920 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 14 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน(สํานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

84,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ของพนักงาน ทศบาล ช่น งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ท่ากับ งินประจํา
ตําแ น่งใ กับขาราชการที่ไดรับ งินประจําตําแ น่งตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ งิน ดือนและ งินประจําตําแ น่ง ตั้ง
จ่ายไว12 ดือน(สํานักปลัด ทศบาล)
งินประจําตําแ น่ง
จํานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ แก่ขาราชการที่ไดรับ งินประจํา
ตําแ น่งตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธี
การจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว12 ดือน(สํานักปลัด ทศบาล)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

1,080,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 10 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (สํานักปลัด ทศบาล)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

120,000 บาท

งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 10 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 ดือน(สํานักปลัด ทศบาล)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

รวม

4,259,000 บาท

รวม

1,240,000 บาท

จํานวน

550,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ทศบาล จํานวน 200,000 บาท
ป็นตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการ ลือกตั้งทองถิ่น
จํานวน งิน 350,000 บาท ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 รื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินการ ลือกตั้งทอง
ถิ่น(สํานักปลัด ทศบาล)
ค่า บี้ยประชุม
พื่อจ่าย ป็น บี้ยประชุมใ กับคณะกรรมการสภา ทศบาลที่ไดรับ
การแต่งตั้ง ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย งิน
ดือน ค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ประธานสภา ทศบาล รองประธาน
สภา ทศบาล สมาชิกสภา ทศบาล ลขานุการนายก ทศมนตรี ที่
ปรึกษานายก ทศมนตรี และการจ่าย บี้ยประชุมกรรมการสภา ทศ
บาล พ.ศ.2544และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557(สํานัก
ปลัด ทศบาล)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

480,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด ทศบาล)
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัด ทศบาล)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 7/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าใช้สอย

รวม

1,553,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(สํานักปลัด ทศบาล)
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รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายดังนี้
(1) ค่ารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
(2) ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎ มาย รือตาม
ระ บียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการ
ประชุมระ ว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่น รือองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นกับรัฐวิสา กิจ รือ อกชน ใ อยู่ในดุลยพินิจของผู
บริ ารทองถิ่น โดยยอด งินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ใ บิก
จ่ายได ท่าที่จ่ายจริงและใ แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและ
รายงานการประชุม
ถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายใน
การ บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562(สํานัก
ปลัด ทศบาล)

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(สํานักปลัด
ทศบาล)
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ค่าใชจ่ายสํา รับการ ลือกตั้ง

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการจัดการ ลือกตั้งผูบริ ารและสมาชิก
สภาของ ทศบาลตําบล ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2561 รื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินการ ลือกตั้งทอง
ถิ่น (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 79 ลําดับที่ 2
)(สํานักปลัด ทศบาล)

โครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรม
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการส่ง สริมคุณธรรมจริยธรรม ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา79 ลําดับที่ 3) (สํานัก
ปลัด ทศบาล)
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผูบริ าร สมาชิกสภาฯ พนักงาน จํานวน
และลูกจาง ทศบาล

200,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู
บริ าร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจาง ทศบาล ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา79 ลําดับที่ 8
)(สํานักปลัด ทศบาล)
โครงการอบรมใ ความรู กี่ยวกับ พรบ.ขอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ใ
แก่คณะผูบริ าร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน

20,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมใ ความรู กี่ยวกับ พรบ
.ขอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 80 ลําดับที่ 9) (สํานักปลัด
ทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

333,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(สํานักปลัด ทศบาล)
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

840,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตชไฟฟ้า ลอด
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1
.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
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วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สํา รับ องสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

วัสดุก่อสราง
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยว วัสดุก่อสราง ช่น ไมต่าง ๆ
คอน ทราย ปูนซี มนต กระ บื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 13/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น มอแบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไ ล่รถยนต และรถจักรยานยนต ัว ทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
ครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 14/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น วชภัณฑ แอลกอฮอล ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น พื่อจ่าย ป็นค่า รูปสี รือขาวดํา ที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ผาที่ใช ขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณา
รือประชาสัมพันธฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 15/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

วัสดุคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

626,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสํา รับอาคารสํานักงาน ทศบาลตําบล นอง
ตาดและสิ่งปลูกสรางอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทศบาล
ตําบล นองตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัด
ทศบาล)

นา : 16/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าบริการโทรศัพท

จํานวน

25,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าบริการโทรศัพทของ ทศบาลตําบล นองตาด และ
อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทศบาลตําบล
นองตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานัก
ปลัด ทศบาล)
ค่าบริการไปรษณีย
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่า ช่าตูไปรษณีย ค่าธรรม นียมการโอน งินใน
ระบบบริ ารการ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิกส (GFMIS)
ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักปลัด
ทศบาล)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการราย ดือนสํา รับอิน ตอร น็ตตําบลรวมถึง
ค่าใชจ่ายในการติดตั้งและค่าสื่อสารอื่นๆ พื่อใชในการบริการ
ประชาชนและใชในการปฏิบัติราชการของ ทศบาลตําบล นอง
ตาด โดยถือปฏิบัติตามกฎ มายดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (สํานัก
ปลัด ทศบาล)

นา : 17/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

207,100 บาท

รวม

207,100 บาท

จํานวน

4,500 บาท

จํานวน

14,000 บาท

จํานวน

9,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้นวม
พื่อจัดซื้อ กาอี้นวม สภาพแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ํา นัก
ได ใชสํา รับนั่งปฏิบัติงานในสํานักงาน ทศบาล ตั้งไว 3
ตัวๆ ละ 1,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
จัดซื้อ ครื่องสแกนลายนิ้วมือ
พื่อจัด ครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึก วลา ขาออกงาน พรอม
ราคาติดตั้ง โดยมีลักษณะดังนี้
(1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
(2) สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ
(3) นาจอ LCD สามารถ ชื่อมต่อได ลายรูปแบบ มาพรอม
โปรแกรมบริ ารจัดการ วลาทํางาน (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด
นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
จัดซื้อตู ก็บ อกสาร
พื่อจัดซื้อตู ก็บ อกสาร ป็นตู ล็ก มีความ นาแน่น คงทนรับ
น้ํา นัก อกสาร มีระยะ วลาในการใชงานที่ยาวนาน (ตั้งราคาสืบ
ตามทองตลาด นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุ
และครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 18/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

จัดซื้อตู ล็ก

จํานวน

12,600 บาท

จํานวน

51,000 บาท

จํานวน

116,000 บาท

พื่อจัดซื้อตู ก็บ อกสารตู ล็กบาน ลื่อนทึบ มีความ นาแน่น คง
ทนรับน้ํา นัก อกสาร มีระยะ วลาในการใชงานที่ยาวนาน (ตั้ง
ราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดย
ปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุ
และครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One สํา รับงานสํานัก
งาน ตั้งไวจํานวน 3 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ตั้งไว 51,000
บาท โดยใช กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 9 นา 4 และปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (สํานักปลัด ทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
พื่อจ่าย ป็นรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑที่มีโครง
สรางของครุภัณฑขนาดใ ญ่ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สํานักปลัด
ทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

3,577,340 บาท

รวม

2,320,440 บาท

รวม

2,320,440 บาท

จํานวน

2,140,440 บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าใชจ่ายที่ปรึกษา พื่อศึกษาวิจัยประ มินผล
พื่อจ่าย ป็นค่าจางสถาบัน,ค่าจางที่ปรึกษา พื่อศึกษา วิจัย จัดทํา
การสํารวจประ มินความพึงพอใจของประชาชนในการใ บริการ
ของ ทศบาลตําบล นองตาด โดยถือปฎิบัติตาม นังสือ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง การ
ปรับปรุง ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น(สํานักปลัด ทศบาล)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น
โครงการศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วย ลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นอํา ภอ มืองบุรีรัมย จัง วัดบุรีรัมย
พื่อจ่ายอุด นุนใ องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ที่ ป็นศูนยกลางใน
การจัด างบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา84 ลําดับที่ 1) (สํานักปลัด ทศบาล)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองคลัง)
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ของพนักงาน ทศบาล ช่น งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ท่ากับ งินประจํา
ตําแ น่งใ กับขาราชการที่ไดรับ งินประจําตําแ น่งตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ งิน ดือนและ งินประจํา
ตําแ น่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว12 ดือน(กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

108,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองคลัง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 ดือน(กองคลัง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่พนักงาน
ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล โดยถือตาม
ระ บียบ ดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการกํา นด
งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)

รวม

1,164,400 บาท

รวม

204,400 บาท

จํานวน

70,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)
ค่า ช่าบาน

จํานวน

104,400 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองคลัง)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย

รวม

700,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองคลัง)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพยสิน

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพยสิน โดยการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัด ก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางตามที่กฎ มายกํา นด โดยจ่าย ป็นค่าใชจ่าย กี่ยวกับ
ค่าวัสดุ ครื่อง ขียน และอุปกรณ ค่าถ่าย อกสาร ค่าคัดสํา นา ค่า
พิมพ อกสารและสิ่งพิมพ ค่า นังสือ ค่า ช่าอุปกรณต่างๆ ค่า
กระ ปา รือสิ่งที่ใชบรรจุ อกสาร ค่าจางสํารวจพื้นที่และจัด ก็บ
ขอมูล ค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็นสํา รับการจัดทําโครงการ พื่อนําไป
ใชในการ พิ่มประสิทธิภาพในการจัด ก็บรายได โดยคํานึงถึงความ
ประ ยัดและความคุมค่าในการลงทุน ตามระ บียบ นังสือสั่ง
การ ดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2550
2) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 462
ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 รื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะ บียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 80 ลําดับที่ 10) (กองคลัง)
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองคลัง)

นา : 24/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษ
อัด สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษ
แฟกซ กระดาษคารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจาง
พิมพ ตลอดจนน้ําดื่มสํา รับการบริการประชาชนฯลฯ ถือปฏิบัติ
นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

นา : 25/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติ นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย
พื่อจ่าย ป็นค่าบริการไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่า ช่าตูไปรษณีย ค่าธรรม นียมการโอน งินใน
ระบบบริ ารการ งินการคลังภาครัฐแบบอิ ล็กทรอนิกส (GFMIS)
ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562 (กองคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

100,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

92,500 บาท

รวม

92,500 บาท

จํานวน

32,500 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อตู ก็บ อกสาร
พื่อจัดซื้อตู ก็บ อกสารแบบตู ล็กลิ้นชัก 4 ชั้น จํานวน 5 ลัง ๆ
ละ 6,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองคลัง)

นา : 26/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ค่าจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร

จํานวน

60,000 บาท

รวม

1,989,400 บาท

รวม

1,224,800 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรสํา รับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2จํานวน 2 ครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท ตั้งไว 60,000 บาท โดย
ใช กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิว ตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 8 นา 4 และปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่พนักงาน
ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตามระ บียบ ดัง
นี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งิน
ประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 27/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(สํานักปลัด ทศบาล)

จํานวน

10,000 บาท

นา : 28/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าใช้สอย

รวม

1,064,800 บาท

จํานวน

658,800 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็น ป็นค่าจาง มาผูปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุก
ฉิน น่วยกูชีพ ทศบาลตําบล นองตาด ตั้งไว 658,800 บาท (ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่9ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(สํานักปลัด ทศบาล)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุทางถนน ทศกาลสําคัญ
พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติ ตุ
ทางถนน ทศกาลสําคัญ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ดังนี้
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 60 ลําดับที่ 1)(สํานักปลัด
ทศบาล)

นา : 29/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

โครงการ ฝ้าระวังป้องกันและบรร ทา ตุสาธารณภัย

จํานวน

336,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการจัดงานตามโครงการ ฝ้าระวังป้องกันและ
บรร ทา ตุสาธารณภัย ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 60 ลําดับ
ที่ 6)(สํานักปลัด ทศบาล)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(สํานักปลัด ทศบาล)

นา : 30/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ครื่องแต่งกาย รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช
งานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ
วลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง โดยปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าวัสดุ ครื่อง
แต่งกายของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560 (สํานักปลัด ทศบาล)
วัสดุ ครื่องดับ พลิง
จํานวน

50,000 บาท

วัสดุ ครื่องแต่งกาย

พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุ ครื่องดับ พลิง รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติมีอายุการใช
งานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพไปในระยะ
วลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1.รายจ่าย พื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ ติม รือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่าย พื่อจัด าสิ่งของที่ใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใ สามารถใชงานไดตามปกติ
3.รายจ่ายที่ตองชําระพรอมกับค่าวัสดุ ช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง โดยปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
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งบลงทุน

รวม

764,600 บาท

รวม

764,600 บาท

จํานวน

9,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ต็นสขนาดใ ญ่ จํานวน 5
ลังๆ ละ 30,000บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. ต็นท ล็กทรงโคง
2.ขนาดไม่นอยกว่า ขนาดกวาง 5 มตร X ขนาดยาว 12 มตร X
ความสูง 2.5 มตร (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
ค่าจัดซื้อโตะทํางาน
จํานวน

8,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
ค่าจัดซื้อตู ก็บ อกสาร
พื่อจัดซื้อตู ก็บ อกสาร ป็นตู ล็ก มีความ นาแน่น คงทนรับ
น้ํา นัก อกสาร มีระยะ วลาใชยาวนาน (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาด นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุ
และครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
ค่าจัดซื้อ ต็นท

พื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด มีลักษณะคงทน แข็งแรง มี
ระยะ วลาใชยาวนาน (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
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ครุภัณฑการ กษตร
ค่าจัดซื้อ ครื่องสูบน้ํา

จํานวน

490,000 บาท

จํานวน

76,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องสูบน้ํา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ป็น ครื่องสูบน้ํา
ขนาดใ ญ่ ราคา 490,000 บาท ใช ครื่องยนตดี ซล ป็นตน
กําลัง ขนาดท่อ 10 นิ้ว ติดตั้งบนแท่นสกีและ ทรล ลอรลากจูง ๒
ลอ สามารถ คลื่อนยายได สูบน้ําได 900 คิวบิค มตร/ชั่วโมง ปั๊ม
น้ํา MODED SE 250/MF 25-25 ขนาด ท่อดูด 10 นิ้ว ขนาดท่อ
ส่ง 10 นิ้ว ระยะส่งน้ําสูงสุด 13.5 มตร ครื่องยนตดี ซล 4 สูบ 4
จัง วะ กําลัง ครื่องยนต 75 แรงมา ที่ 1,500 รอบ ระบบ ล่อ
ย็น ระบบกุญแจสตารท
(ตั้งราคาตามทองตลาด นื่องจาก ป็นครุภัณฑนอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ (สํานักปลัด ทศบาล)
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อ ครื่องรับส่งวิทยุ
พื่อจัดซื้อ ครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ดังนี้
1)ชนิดมือถือ จํานวน 5 วัตต จํานวน 2 ครื่องละๆ12,000
บาท ป็น 24,000 บาท
2)ชนิดประจําที่ จํานวน 10 วัตต จํานวน 1 ครื่องๆละ 28,000
บาท ป็น 28,000 บาท
3)ชนิดติดรถ จํานวน 25 วัตต จํานวน 1 ครื่องๆ 24,000
บาท ป็น 24,000 บาท (จัด าตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงานงบประมาณ ลําดับที่ 7.1 นา 15) (สํานักปลัด ทศบาล)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว
ค่าจัดซื้อ ครื่องทําความ ย็น

จํานวน

14,600 บาท

จํานวน

17,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจัดซื้อ ครื่องทําน้ํา ย็น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ป็น
ตูน้ํา ย็นสแตน ลส 2 ัวกอก แบบถังคว่ํา
- ระบบควบคุมความ ย็นอัตโนมัติ
- ระบบจ่ายน้ํา ย็น 1 ัวกอก น้ํารอน 1 ัวกอก
- ถังคว่ําบรรจุปริมาณน้ําไดประมาณ 18.9 ลิตร
- ถังภายในบรรจุน้ํา ย็น 3 ลิตร
- ทําความ ย็นต่ําสุด 3 องศา
- ควบคุมความ ย็นดวย ทอรโมสตรัท
- ระบบทําความ ย็น : คอม พรส ซอร มีน้ํายา
- ปลอดสารตะกั่ว 100%
(จัด าตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ลําดับที่ 6.3.2 นา 13)(สํานักปลัด ทศบาล)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ คื่องคอมพิว ตอร All In One สํา รับงานสํานักงาน ตั้ง
ไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใช กณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ. 2563 ลําดับ
ที่ 9 นา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด ทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใช
จ่ายอื่นที่จํา ป็นฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา60 ลําดับที่ 3)(สํานักปลัด ทศบาล)
โครงการฝึกอบรมดับ พลิง บื้องตน
จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมดับ พลิง บื้อง
ตน ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา
ป็นฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวง
ม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึก
อบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา60 ลําดับที่ 7)(สํานักปลัด ทศบาล)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองการศึกษา)

รวม

1,862,760 บาท

รวม

1,272,000 บาท

รวม

1,272,000 บาท

จํานวน

841,680 บาท
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ของพนักงาน ทศบาล ช่น งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ท่ากับ งินประจํา
ตําแ น่งใ กับขาราชการที่ไดรับ งินประจําตําแ น่งตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ งิน ดือนและ งินประจํา
ตําแ น่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว12 ดือน (กองการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

367,320 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

12,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง ตั้งไว 12 ดือน (กองการศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
(1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตาม
ระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557(กองการศึกษา)

รวม

533,000 บาท

รวม

63,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

3,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองการศึกษา)
ค่า ช่าบาน

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองการ
ศึกษา)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย

รวม

320,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงานฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองการศึกษา)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
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โครงการ ขาร่วมงานม กรรมการศึกษาทองถิ่น

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการ ขาร่วมม กรรมการศึกษาทอง
ถิ่น ช่น ค่าพา นะ ค่าที่พัก ค่า บี้ย ลี้ยง และค่าใชจ่ายที่สามารถ
บิกไดตามระ บียบฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ
จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 65 ลําดับที่ 3)(กองการ
ศึกษา)
โครงการทัศนศึกษาแ ล่ง รียนรูของพนักงานครูและบุคลากรทาง จํานวน
การศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแ ล่ง รียนรูของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา าร
ว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย
ในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 66 ลําดับที่ 14)(กองการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองการศึกษา)

จํานวน

50,000 บาท

20,000 บาท

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

รวม

150,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)
วัสดุงานบานงานครัว
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สํา รับ องสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิว ตอร

จํานวน

30,000 บาท

รวม

57,760 บาท

รวม

15,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

พื่อจัดซื้อ กาอี้นวม สภาพแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ํา นัก
ได ใชสํา รับนั่งปฏิบัติงานในสํานักงาน ทศบาล ตั้ง
ไว 1 ตัวๆ ละ1,500 บาท (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่องจากไม่มี
มาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)
ตู ก็บ อกสาร
จํานวน

13,500 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อ กาอี้นวม

พื่อจัดซื้อตู ก็บ อกสาร มีความ นาแน่น คงทนรับน้ํา นัก
อกสาร มีระยะ วลาใชยาวนาน (ตั้งราคาสืบตามทองตลาด นื่อง
จากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม นังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กองการศึกษา)

นา : 41/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

42,760 บาท

จํานวน

42,760 บาท

รวม

12,506,553 บาท

รวม

5,495,340 บาท

รวม

5,495,340 บาท

จํานวน

4,151,940 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองการศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน

201,600 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ของพนักงานครู ทศบาล ช่น งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ท่ากับ งิน
ประจําตําแ น่งใ กับขาราชการที่ไดรับ งินประจําตําแ น่งตาม
ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ งิน ดือนและ งินประจํา
ตําแ น่ง จํานวน 3 อัตรา ตั้งไว12 ดือน (กองการศึกษา)
งินวิทยฐานะ

495,600 บาท

ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการติดตั้งรางน้ําฝนศูนยพัฒนา ด็ก ล็กวัดบานบัลลังก
พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มาติดตั้งรางน้ําฝนศูนยพัฒนา ด็ก ล็กบาน
บัลลังก ประกอบดวย ดังนี้ รางน้ําฝน 6 นิ้ว บอร 28 ยาว 98
มตรๆละ320 บาท=31,360 บาท ท่อสังกะสี ขนาด 3.5
นิ้ว จํานวน 10 จุดๆละ 6 มตร จํานวน 60 มตรๆ ละ190
บาท =11,400 บาท
โดยถือปฎิบัติตาม ดังนี้ 1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496
และที่แกไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-256 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) นา 7 ลําดับที่ 28)(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าวิทยฐานะชํานาญการ/ชํานาญการพิ ศษ พนักงาน
ครู ทศบาล สํา รับผูที่มีคุณสมบัติครบไดรับตาม
ระ บียบฯ จํานวน 10 อัตรา ตั้งไว 12 ดือน (กองการศึกษา)

จํานวน
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

628,440 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ศูนยพัฒนา ด็ก
ล็กในสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน 4 อัตรา ตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งไว 12 ดือน (กองการ
ศึกษา)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

17,760 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว ตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงานจาง ตั้งไว 12 ดือน (กองการ
ศึกษา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประ มินผลงานพนักงาน
ครู พื่อใ มีวิทยฐานะชํานาญการพิ ศษ นังสือและระ บียบที่
กี่ยวของดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายการ
คัด ลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)
ค่า บี้ยประชุม
พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประ มินผลงานพนักงาน
ครู พื่อใ มีวิทยฐานะชํานาญการพิ ศษ นังสือและระ บียบที่
กี่ยวของ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายการ
คัด ลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา)

รวม

3,931,213 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองการศึกษา)
ค่าใช้สอย

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,971,420 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกิจกรรม พิ่มทักษะใ กับ ด็กศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการกิจกรรม พิ่มทักษะใ กับ ด็ก
นัก รียนศูนยพัฒนา ด็ก ล็กสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 65 ลําดับที่ 5)(กองการศึกษา)

นา : 44/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด
ทศบาลตําบล นองตาด

จํานวน

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย
พัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 67 ลําดับที่ 21) (กองการศึกษา)
โครงการจิตอาสาพัฒนารูคุณค่าอนุรักษสิ่งแวดลอมสํา รับ ด็กใน จํานวน
ตําบล นองตาด
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนารูคุณค่าอนุรักษ
สิ่งแวดลอมสํา รับ ด็กในตําบล นองตาด ช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 71 ลําดับที่ 1) (กองการศึกษา)
โครงการวัยใสใส่ใจทําดี
จํานวน
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 65 ลําดับที่ 6)(กองการศึกษา)

30,000 บาท

100,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภา ด็ก
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุม
สภา ด็ก ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 65 ลําดับที่ 4)(กองการศึกษา)

จํานวน

20,000 บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริ ารสถานศึกษา
พื่อจ่าย ป็นค่าสนับสนุนค่าใชจ่ายในการบริ ารสถาน
ศึกษา สังกัด ทศบาลตําบล นองตาด ดังนี้
1. พื่อจ่าย ป็นค่าอา ารกลางวันใ แก่ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด
ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3 ศูนย ด็กนัก
รียน คนละ 20บาท จํานวน 245 วัน
2. พื่อจ่าย ป็นค่าจัดการ รียนการสอน (ราย ัว) ใ แก่ศูนยพัฒนา
ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3
ศูนย ด็กนัก รียน คนละ1,700.-บาท
3) พื่อจ่าย ป็นค่า นังสือ รียน ใ แก่ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด
ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3 ศูนย ด็กนัก
รียน คนละ 200 บาท
4) พื่อจ่าย ป็นค่าอุปกรณการ รียน ใ แก่ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กใน
สังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3 ศูนย ด็ก
นัก รียน คนละ 200 บาท
5) พื่อจ่าย ป็นค่า ครื่องแบบนัก รียน ใ แก่ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กใน
สังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3 ศูนย ด็ก
นัก รียน คนละ 300 บาท
6) พื่อจ่าย ป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู รียน ใ แก่ศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
ในสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็กนัก รียนทั้ง 3
ศูนย ด็กนัก รียน คนละ 430 บาท
(ขอมูล ด็กนัก รียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) ตาม นังสือสั่ง
การ ที่ กี่ยวของ ดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842ลว
.30 มิถุนายน 2563 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลว.14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 65 ลําดับที่ 1)(กองการ
ศึกษา)

จํานวน

1,521,420 บาท

นา : 47/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

โครงการอบรมใ ความรูผูปกครอง ด็กนัก รียนศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอบรมใ ความรูผูปกครอง ด็ก
นัก รียนศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 66 ลําดับที่ 10
) (กองการศึกษา)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองการศึกษา)

นา : 48/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:05

ค่าวัสดุ
ค่าอา าร สริม (นม)
พื่อจ่าย ป็นค่าวัสดุอา าร สริม (นม) ดังนี้
1.ศูนยพัฒนา ด็ก ล็กในสังกัด ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน ด็ก
นัก รียนทั้ง 3 ศูนย ด็กนัก รียน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260
วัน
2.โรง รียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)ใน ขต ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน 7 แ ่ง ด็ก
นัก รียน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
(ขอมูล ด็กนัก รียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
ตาม นังสือสั่งการ ที่ กี่ยวของดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3042
ลว.30 มิถุนายน 2563 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1440
ลว.14 กรกฎาคม 2563 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (กอง
การศึกษา)

รวม

1,879,793 บาท

จํานวน

1,879,793 บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

3,080,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,080,000 บาท

จํานวน

3,080,000 บาท

รวม

1,762,640 บาท

รวม

1,193,640 บาท

รวม

1,193,640 บาท

จํานวน

902,640 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการอา ารกลางวันสํา รับโรง รียนสังกัด (สพฐ.)
พื่อจ่ายอุด นุนโครงการอา ารกลางวันใ แก่โรง รียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน ขต
ทศบาลตําบล นองตาด จํานวน 7 โรง รียน ด็กนัก รียน คน
ละ20 บาท จํานวน 200 วัน (ขอมูล ด็กนัก รียน ณ วันที่ 10 มิ.ย
.63)
ตาม นังสือสั่งการ ที่ กี่ยวของดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3042
ลว. 30 มิ.ย.63 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
ลว. 14 ก.ค.63 รื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปดานการศึกษา ขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564 (แผนพัฒนาทองถิ่นพ
.ศ.2561-2565 นา 82 ลําดับที่ 9) (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน(กองสาธารณสุขฯ)
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ แก่ขาราชการที่ไดรับ งินประจํา
ตําแ น่งตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธี
การจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว 12 ดือน (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองสาธารณสุขฯ)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว 12 ดือน(กองสาธารณสุขฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
1. พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2. พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น และการ บิกค่าใชจ่าย พ.ศ.2562(กอง
สาธารณสุขฯ)

รวม

542,000 บาท

รวม

192,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

2,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองสาธารณสุขฯ)
ค่า ช่าบาน

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
สาธารณสุขฯ)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงานฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสาธารณ
สุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

190,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กอง
สาธารณสุขฯ)
วัสดุงานบานงานครัว
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สํา รับ องสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดจางและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุยานพา นะและขนส่ง
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น มอแบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไ ล่รถยนต และรถจักรยานยนต ัว ทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุ ชื้อ พลิงและ ล่อลื่น

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น น้ํามัน บนซิน น้ํามันดี ซล น้ํามัน
ครื่อง ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระ บียบกระทรวง
ม าดไทย ว่าดวยการพัสดุของ น่วยการบริ ารราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2535 แกไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558(กองสาธารณ
สุขฯ)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น พื่อจ่าย ป็นค่าแถบบันทึก สียง รือ
สภาพ รูปสี รือขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ผาที่ใช ขียน
ป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณา รือประชาสัมพันธฯลฯ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560(กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุคอมพิว ตอร
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรฯลฯ
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

27,000 บาท

รวม

27,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
ค่าจัดซื้อโตะทํางาน
พื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย โตะ กาอี้ มี
ลักษณะแข็งแรง คงทน ใชงานในระยะยาว (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาด นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสาธารณสุขฯ)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ คื่องคอมพิว ตอร All In One สํา รับงานสํานักงาน ตั้ง
ไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใช กณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ.2563 ลําดับ
ที่ 9 นา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

630,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

630,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

630,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตาม โครงการการดํา นิน
การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สม ด็จพระ จานอง
นาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ อัครราขกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ช่น ค่า วชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม นา 22
ลําดับที่ 1)(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการป้องกันและควบคุมโรค อดส
จํานวน

200,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการการดํา นินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบาของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สม ด็จพระ จานองนาง ธอ จาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครรา
ขกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
อดส ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดื่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา72 ลําดับที่ 4)(กองสาธารณสุขฯ)

นา : 57/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการปั่น พื่อสุขภาพชาว นองตาด

จํานวน

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการปั่น พื่อสุขภาพชาว นอง
ตาด ช่น ค่า วชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม
และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม ครั้งที่ 2
นา 12 ลําดับที่ 2)(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในการดํา นินงานดานการ จํานวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในชุมชน

200,000 บาท

100,000 บาท

พื่อ ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพใน
การดํา นินงานดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน ช่น ค่า วชภัณฑ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม
และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม ครั้งที่ 2
นา 12 ลําดับที่ 3)(กองสาธารณสุขฯ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 4 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน(กองสวัสดิการสังคม)

รวม

1,815,200 บาท

รวม

1,393,200 บาท

รวม

1,393,200 บาท

จํานวน

1,102,200 บาท
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ของพนักงาน ทศบาล ช่น งิน พิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ท่ากับ งินประจํา
ตําแ น่งใ กับขาราชการที่ไดรับ งินประจําตําแ น่งตาม ลัก
กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ งิน ดือนและ งินประจํา
ตําแ น่ง จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

216,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองสวัสดิการสังคม)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

24,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว12 ดือน(กองสวัสดิการสังคม)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น
พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่พนักงาน
ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ
.ศ.2557(กองสวัสดิการสังคม)

รวม

385,000 บาท

รวม

235,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 59/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองสวัสดิการสังคม)
ค่า ช่าบาน

จํานวน

120,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กอง
สวัสดิการสังคม)
งินช่วย ลือการศึกษาบุตร

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองสวัสดิการสังคม)

นา : 60/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ
พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองสวัสดิการ
สังคม)

นา : 61/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองสวัสดิการสังคม)
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการปริการประชาชนฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)

นา : 62/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

วัสดุคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จํานวน

30,000 บาท

รวม

37,000 บาท

รวม

37,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
ค่าจัดซื้อโตะทํางาน
พื่อจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย โตะ กาอี้ มี
ลักษณะแข็งแรง คงทน ใชงานในระยะยาว (ตั้งราคาสืบตามทอง
ตลาด นื่องจากไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ) โดยปฏิบัติตาม
นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด ป็น
วัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ค่าจัดซื้อคอมพิว ตอร
พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร All In One สํา รับงานสํานัก
งาน ตั้งไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยใช กณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ
. 2563 ลําดับที่ 9 นา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กองสวัสดิการ
สังคม)

นา : 63/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าจัดซื้อ ครื่องพิมพ

จํานวน

10,000 บาท

รวม

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

โครงการใ ความช่วย ลือประชาชนตามภารกิจ ล่ากาชาดจัง วัด จํานวน
บุรีรัมย

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องพิมพ ล ซอร ตั้งไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 10,000 บาท โดยใช กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 47 นา 17 และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งินอุด นุนกิจการที่ ป็นสาธารณประโยชน

พื่อจ่ายอุด นุนใ แก่ ล่ากาชาดจัง วัดบุรีรัมย พื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและใ การช่วย ลือประชาชนตามภารกิจของ ล่า
กาชาด ตามโครงการใ ความช่วย ลือประชาชนตามภารกิจ
ล่ากาชาดจัง วัดบุรีรัมย ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) 2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 84 ลําดับที2่
)(กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน
พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 7 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองช่าง)

รวม

3,303,510 บาท

รวม

2,294,010 บาท

รวม

2,294,010 บาท

จํานวน

1,738,110 บาท
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งินประจําตําแ น่ง

จํานวน

51,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ แก่ขาราชการที่ไดรับ งินประจํา
ตําแ น่ง จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
อัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12 ดือน (กองช่าง)
ค่าจางลูกจางประจํา
จํานวน

225,480 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจางของลูกจางประจําและ งินปรับปรุงค่าจาง
ประจําปีใ แก่ลูกจางประจํา จํานวน1อัตรา ตาม ลัก กณฑและ
งื่อนไข กี่ยวกับลูกจางประจํา โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว 12 ดือน (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

246,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12 ดือน (กองช่าง)
งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง
จํานวน

33,420 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 2 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว12 ดือน (กองช่าง)
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งบดาเนินงาน

รวม

977,000 บาท

รวม

102,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

(1) พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่
พนักงาน ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
(2) พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและคณะกรรมการตรวจการจาง
ป็นไปตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17พฤศจิกายน 2553 รื่อง การ บิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดํา นินการซื้อ รือการจาง คณะ
กรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานก่อสรางขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

2,000 บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559(กองช่าง)
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองช่าง)

จํานวน

10,000 บาท
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541และที่แกไข พิ่ม
ติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
2) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
3) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองช่าง)
ค่าใช้สอย

จํานวน

30,000 บาท

รวม

600,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นค่าถ่าย อกสาร ค่า ย็บ นังสือ รือ ขาปก นังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า ช่าทรัพยสิน(ยก
วนค่า ช่าบาน)ค่าโฆษณาและ ผยแพร่(รายจ่าย กี่ยวกับการจาง
มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียม
ต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณี
จาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

350,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ

รวม

275,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

80,000 บาท

วัสดุสํานักงาน

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตชไฟฟ้า ลอด
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

นา : 69/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

วัสดุงานบานงานครัว

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น แปรง ไมกวาด ถังขยะ ผงซัก
ฟอก แกวน้ํา น้ํายาลางจาน กระดาษชําระ สํา รับ องสุขา น้ํายา
ดับกลิ่น ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
วัสดุก่อสราง
จํานวน

100,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยว วัสดุก่อสราง ช่น ไมต่าง ๆ
คอน ทราย ปูนซี มนต กระ บื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

นา : 70/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

วัสดุยานพา นะและขนส่ง

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น มอแบต ตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน อะไ ล่รถยนต และรถจักยานยนต ัว ทียน ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
วัสดุโฆษณาและ ผยแพร่
จํานวน

5,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น พื่อจ่าย ป็นค่า รูปสี รือขาวดํา ที่ไดจาก
การลาง อัด ขยาย ผาที่ใช ขียนป้าย พู่กัน สี ค่าแบบพิมพโฆษณา
รือประชาสัมพันธฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

นา : 71/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

วัสดุคอมพิว ตอร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

32,500 บาท

รวม

32,500 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร สํา รับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 ตั้งไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท โดยใช กณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ
. 2563 ลําดับที่ 8 นา 4 และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(กองช่าง)
จัดซื้อ ครื่องสํารองไฟ
จํานวน

2,500 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่
มี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
จัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอร

พื่อจัดซื้อ ครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกําลังไฟฟ้าดาน
นอกไม่นอยกว่า 800 VA (480 Watts) ตั้งไวจํานวน 1 ครื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท โดยใช กณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิว ตอร พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 62 นา 21 และปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

9,323,000 บาท

งบลงทุน

รวม

8,613,000 บาท

รวม

8,613,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดกวาง 4 มตร ยาว 12 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่
นอยกว่า 48 ตาราง มตร จุด ริ่มตน ทศบาลตําบล นอง
ตาด พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตาม
แบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที1่ 4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่2) นา14 ลําดับที2่ )(กองช่าง)
โครงการก่อสรางอาคารอ นกประสงค มู่ 11
จํานวน

850,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดกวาง 13 มตร ยาว16 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่
นอยกว่า 208 ตาราง มตร จุด ริ่มตน ศาลาประชาคม มู่
บาน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตาม
แบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่2) นา 5 ลําดับที1่ 7)(กองช่าง)
โครงการติดตั้ง สารับสัญญาณวิทยุสื่อสาร
จํานวน

200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสราง รือน พาะชํากลาไม

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด สูง 30 มตร บริ วณ ทศบาลตําบล นองตาด การก่อสราง
ป็นไปตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่2) นา10 ลําดับที1่ )(กองช่าง)
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โครงการปรับปรุง ลังคาสํานักงาน ทศบาล

จํานวน

239,000 บาท

จํานวน

207,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ปรับปรุง ลังคาสํานักงาน ทศบาลตําบล นองตาด พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่2) นา7ลําดับที3่ 3)(กองช่าง)
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 9
พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 153,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 75 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 300 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บานนายบุญร่วม วาสูง นิน จุดสิ้นสุด บริ วณสระน้ํา
สายที่ 2 (ตั้งไว 54,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 35 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 105 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บานนางสาวภรณทิพย อมระ ัด จุดสิ้นสุด บริ วณ สา
ไฟฟ้า พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตาม
แบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา40 ลําดับที6่ 9)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 10

จํานวน

299,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 195 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 585 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด ถนน คสล. ดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที1่ 4)พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา40 ลําดับที7่ 9)(กอง
ช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 12
จํานวน

510,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 200 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 1,000 ตาราง
มตร จุด ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทางโคง พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสราง
ของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) นา 19 ลําดับที่ 8)(กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 13

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา43 ลําดับที1่ 10)(กอง
ช่าง)

จํานวน

นา : 75/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 15

จํานวน

383,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 500 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่2) นา19 ลําดับที1่ 0)(กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 17
จํานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด ทุ่งนา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 46 ลําดับที1่ 46)(กอง
ช่าง)

นา : 76/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 2

จํานวน

319,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 204,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทางโคง
สายที่ 2 (ตั้งไว 115,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 56 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 224 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม (สายบาน นองม่วง-โนนสวรรค) จุดสิ้น
สุด บริ วณ ถนน คสล. ดิม (สระ นองม่วง) พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที1่ 4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 นา35ลําดับที1่ 2)(กอง
ช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 20
จํานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุดบริ วณสระน้ํา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 48 ลําดับที1่ 68)(กอง
ช่าง)

นา : 77/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 21

จํานวน

153,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 75 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 300 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด ถนน คสล. ดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 49 ลําดับที1่ 78
)(กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 22
จํานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณสระน้ํา พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 50 ลําดับที่ 191
) (กองช่าง)

นา : 78/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 3

จํานวน

523,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1 (ตั้งไว 383,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง5 มตร ยาว 150 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 750 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บานนายประสิทธิ์ ศรีลาชัย จุดสิ้นสุด สระน้ํา
จุดที่ 2 (ตั้งไว 140,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 55 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 275 ตาราง มตร
จุด ริ่มตน ถนนลาดยาง บานสถานี นอตาด-ไทรโยง จุดสิ้น
สุด บริ วณบานนางสุพร จันทรศรี พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1
ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่
กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม(ครั้ง
ที่2) นา17 ลําดับที2่ )(กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 5
จํานวน

175,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1 (ตั้งไว 119,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 63 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 189 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บานนางบัวพันธ จุดสิ้นสุดบริ วณบานนายสมสี อุดม
จุดที่ 2 (ตั้งไว 56,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 2 มตร ยาว 22 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 44 ตาราง มตร
จุด ริ่มตน บริ วณบานนายสมสี อุดม จุดสิ้นสุด บริ วณบานนาง
ฝาย บุรมย พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไป
ตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.(2561-2565) นา 37 ลําดับที่ 38(กอง
ช่าง)

นา : 79/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 6

จํานวน

165,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 108 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 324 ตาราง มตร จุด
ริ่มตนถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บานนายสมฤทธิ์ รัตนนาม พรอม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสราง
ของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) นา 38 ลําดับที่ 48
(กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ 8
จํานวน

204,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร
จุด ริ่มตน บริ วณสระน้ํานาย ชาวลิต บุบผาวาส จุดสิ้น
สุด ถนน คสล. ดิม พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง
ป็นไปตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 39 ลําดับที6่ 2)(กอง
ช่าง)

นา : 80/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีต สริม ล็ก มู่ที่ 7

จํานวน

530,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
จุดที่ 1 (ตั้งไว 367,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 180 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 720 ตาราง มตร จุด
ริ่มตนบริ วณ นา รพ.สต.สถานี นองตาด จุดสิ้นสุด บริ วณสาม
แยก
จุดที่ 2 (ตั้งไว 163,000 บาท)
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 80 มตร นา 0.15
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 320 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บานนายพัน ทองพิมพ จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่งนา พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) นา 18 ลําดับที่ 6) (กองช่าง)
โครงการก่อสรางถนนมูลดินลง ินคลุก มู่ 1
จํานวน

213,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 550 มตร สูง
ฉลี่ยตามสภาพ ดิม และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 2,200
ตาราง มตร
-ลง ินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 550 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 1,650
ตาราง มตร จุด ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่ง
นา พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) นา 17ลําดับที1่ )(กองช่าง)

นา : 81/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางถนนมูลดินลง ินคลุก มู่ 16
พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
สายที่ 1 (ตั้งไว 53,000 บาท)
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 140 มตร สูง
ฉลี่ย 0.60 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า700
ตาราง มตร
-ลง ินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 140 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 560
ตาราง มตร จุด ริ่มตน ถนนสายโนนสูง-บานโพธิ์ดอน วาย จุด
สิ้นสุด บริ วณทุ่งนา
สายที่ 2 (ตั้งไว 75,000 บาท)
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 418 มตร สูง
ฉลี่ยตามสภาพ ดิม และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 2,090
ตาราง มตร
-ลง ินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 418 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 1,672
ตาราง มตร จุด ริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่งนา
สายที่ 3 (ตั้งไว 37,000 บาท)
-ถนนมูลดิน ขนาดผิวจราจร กวาง 5 มตร ยาว 185 มตร สูง
ฉลี่ยตามสภาพ ดิม และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 925
ตาราง มตร
-ลง ินคลุก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 185 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 740
ตาราง มตร จุด ริ่มตน ถนน คสล. ดิม จุดสิ้นสุด บริ วณทุ่ง
นา พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 46 ลําดับที1่ 39
)(กองช่าง)

จํานวน

165,000 บาท

นา : 82/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา มู่ 10

จํานวน

324,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด 0.30 x 0.30 มตร ยาว 230 มตร นา 0.10
มตร พรอมฝาปิด จุด ริ่มตน นาวัดบานโคก พชร จุดสิ้น
สุด ถนนลาดยาง พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง
ป็นไปตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา41ลําดับที8่ 2)(กอง
ช่าง)
โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา มู่ 18

จํานวน

495,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
- ขนาด 0.60x 0.60 มตร ยาว 330 มตร นา 0.10 มตร จุด
ริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บานนายสมบูรณ สุดทะ
สน พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตาม
แบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม(ครั้งที่ 2) นา 20 ลําดับที1่ 2)(กองช่าง)
โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา มู่ 4

จํานวน

890,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาด 0.30x0.30 มตร ยาว 630 มตร นา 0.10 มตร พรอม
ฝาปิด จุด ริ่มตน สามแยกบานนากลาง จุดสิ้นสุด บริ วณสระน้ํา
บานนากลาง พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็น
ไปตามแบบก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม(ครั้ง
ที่ 2) นา18 ลําดับที4่ )(กองช่าง)

นา : 83/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการปรับปรุงถนนลง ินคลุก มู่ 14

จํานวน

109,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 280 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 840 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริ วณบานนายติ๋ง พรอมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 44 ลําดับที1่ 22)(กอง
ช่าง)
โครงการปรับปรุงถนนลง ินคลุก มู่ 21
จํานวน

35,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
ช่วงที่ 1
-ขนาดผิวจราจร กวาง 4 มตร ยาว 100 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 400 ตาราง มตร
จุด ริ่มตน บริ วณบานบัณฑิตย มะติยาภักดิ์ จุดสิ้นสุด บริ วณ สา
ไฟฟ้า
ช่วงที่ 2
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 80 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 240 ตาราง มตร จุด
ริ่มตน บริ วณ สาไฟฟ้าไม จุดสิ้นสุด บริ วณ คสล. ดิม พรอมติด
ตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา49 ลําดับที1่ 79)(กอง
ช่าง)

นา : 84/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการปรับปรุงถนนลง ินคลุก มู่ที่ 19

จํานวน

59,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 มตร ยาว 450 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร และรวมพื้นที่ที่ดํา นินการไม่นอยกว่า 1,350 ตาราง มตร
จุด ริ่มตน ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด บริ วณบานนางสมศรี แกว
สุข พรอมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบ
ก่อสรางของ ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที1่ 4) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 48 ลําดับที1่ 63
)(กองช่าง)
โครงการปรับปรุงระบบประปา มู่บาน มู่ 19
จํานวน

250,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าจาง มา ประกอบดวย ดังนี้
-ปรับปรุงระบบประปา มู่บาน ยาว 365 มตร จุด ริ่มตน บริ วณ
มู่บาน จุดสิ้นสุด ถังน้ําประปาบาดาล ดิม พรอมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย การก่อสราง ป็นไปตามแบบก่อสรางของ
ทศบาล ระ บียบที่ กี่ยวของ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2)(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม(ครั้ง
ที่ 2) นา 6 ลําดับที2่ 3)(กองช่าง)

นา : 85/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ แก่ อกชน นิติบุคคล รือบุคคลภาย
นอก พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งก่อสราง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ แก่ อกชน นิติบุคคล รือบุคคล
ภายนอก พื่อใ ไดมา พื่อสิ่งก่อสราง
พื่อจ่าย ป็นจาง มาบริการ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายใ
แก่ อกชน นิติบุคคล รือบุคคลภายนอก พื่อใ ไดมาซึ่งสิ่งก่อ
สราง (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มาโฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจาย สียง โทรทัศน โรงม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่า
ธรรม นียมต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง มาบริการ ค่าจางแรง
งาน ฯลฯ กรณีจาง มาบริการใ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดัง
นี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

จํานวน

350,000 บาท

รวม

710,000 บาท

รวม

710,000 บาท

จํานวน

710,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัง วัดบุรีรัมย
พื่อจ่ายอุด นุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัง วัดบุรีรัมย พื่อการ
ขยาย ขตติดตั้งระบบไฟฟ้า บานสําโรง นือ มู่21 ตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 81 ลําดับ
ที่ 1)(กองช่าง)

นา : 86/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

1,595,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,110,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,110,000 บาท

โครงการค่ายปรับ ปลี่ยนพฤติกรรมแกนนํา ยาวชนรุ่นใ ม่ ัวใจสีขาว จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการค่ายปรับ
ปลี่ยนพฤติกรรมแกนนํา ยาวชนรุ่นใ ม่ ัวใจสีขาว ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565
นา 62 ลําดับที่ 2) (สํานักปลัด ทศบาล)
โครงการคู่สัมพันธต่างวัยใส่ใจ อื้ออาทรผูสูงอายุ
จํานวน

30,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการคู่สัมพันธต่าง
วัยใส่ใจ อื้ออาทรผูสูงอายุ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 62 ลําดับ
ที่ 3)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการตรวจ ยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูประสบปัญ าทาง
สังคมแบบบูรณาการ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานโครงการตรวจ ยี่ยมบานผู
สูงอายุ ผูพิการและผูประสบปัญ าทางสังคมแบบ
บูรณาการ ช่น ค่าใชจ่าย กี่ยวกับการตรวจ ยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
พิการและผูประสบปัญ าทางสังคม และอื่นๆ ที่จํา ป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า
ใชจ่าย พื่อช่วย ลือประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2560และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565
นา 63 ลําดับที่ 8)(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมและส่ง สริมอาชีพผูพิการในตําบล นองตาด
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการฝึกอบรม
และส่ง สริมอาชีพผูพิการในตําบล นองตาด ช่น ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565
นา 63 ลําดับที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม
และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 62 ลําดับ
ที่ 1)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสา กิจใน
ตําบล นองตาด

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสา กิจในตําบล นอง
ตาด ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม (ครั้ง
ที่ 2) นา 21 ลําดับที่ 1)(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่ง สริมการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการส่ง สริมการ
จัดทําแผนชุมชน ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม
และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 70 ลําดับ
ที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการส่ง สริมการจัดทํา วทีประชาคม ชิงปฏิบัติการ
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการส่ง สริมการ
จัดทํา วทีประชาคม ชิงปฏิบัติการ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา าร
ว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 นา 70 ลําดับ
ที่ 1)(สํานักปลัด ทศบาล)
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โครงการส่ง สริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย

จํานวน

300,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการส่ง สริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่า
อา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่า
ดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา
นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565
นา 73 ลําดับที่ 2)(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการสานสัมพันธ สายใยรักผูพิการ
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายในการดํา นินงานตามโครงการสาน
สัมพันธ สายใยรักผูพิการ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่า
ป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ
ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม
ติม (ครั้งที่ 2) นา 21 ลําดับที่ 2 )(กองสวัสดิการสังคม)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

485,000 บาท

รวม

485,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
อุด นุนตามโครงการป้องกันและแกไขปัญ ายา สพติด
พื่อจ่ายอุด นุนอํา ภอ มืองบุรีรัมย ในการดํา นินงานตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญ ายา สพติด โดยมีกิจกรรม อบรม
ใ ความรู,การจัด าวัสดุตรวจสาร สพติด,รณรงคประชา
สัมพันธ สรางจิตสํานึก ฯลฯ ตามระ บียบและ นังสือสั่ง
การ ช่น ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทอง พ.ศ
.2561-2565 นา84 ลําดับที่ 3 )(สํานักปลัด ทศบาล)
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งินอุด นุน อกชน
โครงการการดํา นินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน

440,000 บาท

พื่อจ่ายอุด นุน มู่บานในตําบล นองตาด ทั้ง 22 มู่
บานๆ ละ 20,000บาท ตั้งไว 440,000 บาท ตามโครงการการ
ดํา นินงานตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข ป็นไปตาม
ระ บียบ ดังนี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 83 ลําดับ
ที่ 1)(กองสาธารณสุขฯ)
โครงการรวมพลังองคกรสตรีรวมใจถวายไทองคราชินี
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่ายอุด นุนกลุ่มสตรีตําบล นองตาด ตามโครงการพลัง
องคกรสตรีรวมใจถวายไทองคราชินี ป็นไปตามระ บียบ ดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 นา 85 ลําดับ
ที่ 4)(กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

530,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

530,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

530,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการกีฬาสีศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการกีฬาสีศูนยพัฒนา ด็ก
ล็ก ช่น ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและ ตรียมสถานที่
จัดงาน ค่า ช่า รือค่าบํารุง ค่า ช่า รือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
ป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าป้าย และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวของในการจัดงาน ตามระ บียบดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใชจ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขาร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 68 ลําดับที่ 2)(กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาตานยา สพติด

จํานวน

500,000 บาท

รวม

90,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตานยา สพ
ติด ช่น ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและ ตรียมสถานที่
จัดงาน ค่า ช่า รือค่าบํารุง ค่า ช่า รือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
ป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าป้าย และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวของในการจัดงาน ตามระ บียบดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 68 ลําดับที่ 1)(กองการ
ศึกษา)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่าย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายดังนี้
(1) ค่ารับรองในการตอนรับบุคคล รือคณะบุคคล
(2) ค่า ลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น รือคณะกรรมการ
รือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎ มาย รือตาม
ระ บียบ รือ นังสือสั่งการของกระทรวงม าดไทย รือการ
ประชุมระ ว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่น รือองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นกับรัฐวิสา กิจ รือ อกชน ใ อยู่ในดุลยพินิจของผู
บริ ารทองถิ่น โดยยอด งินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ใ บิก
จ่ายได ท่าที่จ่ายจริงและใ แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและ
รายงานการประชุม พื่อใช ป็น ลักฐานประกอบการ บิกจ่าย โดย
มี จา นาที่ที่ กี่ยวของในการดํา นินงาน ป็นผูรับรองการจ่าย
(3) ค่าใชจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ที่สําคัญทางราชการ ป็นไป
ตาม นังสือ สั่งการดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562 (กองการ
ศึกษา)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
โครงการบรรพชาสาม ณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการบรรพชาสาม ณรและบวชศีล
จาริณีภาคฤดูรอน ช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่า ตรียมและตกแต่ง
สถานที่ ค่าอา ารและ ครื่องดื่ม และค่าใชจ่ายที่จํา ป็นโดยถือ
ปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รื่องการจัดทําโครงการ
บรรพชาสาม ณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 69 ลําดับที่ 7)(กองการศึกษา)
โครงการฝึกอบรมผูนําทางศาสนพิธี
พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการฝึกอบรมผูนําทางศาสน
พิธี ช่น ค่าวิทยากร ค่าอา ารว่างและ ครื่องดื่ม ค่าตกแต่งและ
ตรียมสถานที่จัดงาน ค่า ช่า รือค่าบํารุง ค่า ช่า รือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณที่จํา ป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน ค่าป้าย และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จํา ป็นและ กี่ยวของในการจัด
งาน ตามระ บียบดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่ายค่าใชจ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา ขาร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2559(แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 69 ลําดับที่ 6)(กองการ
ศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,204,880 บาท

รวม

731,880 บาท

รวม

731,880 บาท

จํานวน

572,880 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน ดือนและ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีใ แก่
พนักงาน ทศบาล จํานวน 2อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข
กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธีการจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น ตั้งไว 12 ดือน(กองส่ง สริมการ กษตร)
งินประจําตําแ น่ง
จํานวน

39,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประจําตําแ น่งใ แก่ขาราชการที่ไดรับ งินประจํา
ตําแ น่งตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับอัตรา งิน ดือนและวิธี
การจ่าย งิน ดือนและประโยชนตอบแทนอื่น จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว 12 ดือน (กองส่ง สริมการ กษตร)
ค่าตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน

108,000 บาท

งินอุด นุนส่วนราชการ
โครงการประ พณีขึ้น ขาพนมรุงจัง วัดบุรีรัมย
พื่อจ่าย ป็น งินอุด นุนใ จัง วัดบุรีรัมย พื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการประ พณีขึ้น ขาพนมรุง โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวย งินอุด นุนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559และที่แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 85 ลําดับ
ที่ 2)(กองการศึกษา)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนักงาน

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนและ งินปรับปรุงค่าตอบแทน ใ แก่
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับพนักงาน
จาง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว 12 ดือน (กองส่ง สริมการ กษตร)
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งิน พิ่มต่าง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

12,000 บาท

รวม

473,000 บาท

รวม

76,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษแก่พนักงาน
ทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง ทศบาล ป็นตามระ บียบดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการกํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็นกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใ ป็นรายจ่ายอื่นขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557(กองส่ง สริมการ กษตร)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
จํานวน

1,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งิน พิ่มต่างๆ ใ แก่พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ช่น งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว จํานวน 1 อัตรา ตาม ลัก กณฑและ งื่อนไข กี่ยวกับ
พนักงานจาง โดยตั้งจ่ายไว 12 ดือน(กองส่ง สริมการ กษตร)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน ป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

พื่อจ่าย ป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง สังกัด ทศบาลตําบล นอง
ตาด ซึ่ง ป็นงาน ร่งด่วนนอก วลาราชการปกติ รืองานที่ไม่อาจ
ทําใน วลาราชการ ถือปฏิบัติตาม นังสือ ดังนี้
1.กรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกจ่าย งินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 (กองส่ง สริมการ กษตร)
ค่า ช่าบาน
พื่อจ่าย ป็นค่า ช่าบาน/ ช่าซื้อบาน/ งินกู พื่อชําระราคาบาน ใ
แก่พนักงาน ทศบาล ซึ่งมีสิทธิ บิกค่า ช่าบานไดตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่า ช่าบานของขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562(กองส่ง
สริมการ กษตร)

จํานวน

40,000 บาท
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งินช่วย ลือการศึกษาบุตร
พื่อจ่าย ป็น งินช่วย ลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระ บียบและ นังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย งินสวัสดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น พ.ศ.2541แกไข พิ่ม ติม
ถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2549
3) นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษา
และค่า ล่า รียน
4) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18
กุมภาพันธ 2559 รื่อง การ บิก งินสวัสดิการ กี่ยวกับการศึกษา
บุตร
5) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิง าคม 2559 รื่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารุงการศึกษาและ
ค่า ล่า รียน(กองส่ง สริมการ กษตร)
ค่าใช้สอย

จํานวน

5,000 บาท

รวม

297,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
พื่อจ่าย ป็นจาง มาบริการ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มา
โฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย สียง โทรทัศน โรง
ม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง
มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณีจาง มาบริการใ ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองส่ง สริมการ กษตร)
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รายจ่าย กี่ยว นื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ ขาลักษณะรายจ่าย มวด
อื่นๆ
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นในการ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ช่น ค่า บี้ย ลี้ยง ดินทาง ค่าพา นะ ค่า ช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิ ศษ ค่า
ธรรม นียมในการใชสนามบิน ค่าลงทะ บียนต่างๆ ที่จํา ป็นในการ
ดินทางไปราชการ ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ทศบาล ที่ ดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน รือไปติดต่อ
ราชการ ตามระ บียบดังนี้ 1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวย
ค่าใชจ่ายในการ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(กองส่ง สริม
การ กษตร)
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน/กําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและชีววิธี จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกัน/กําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานและชีววิธี ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา าร
ว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระ บียบ ดังนี้
ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและ
การ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นา 76 ลําดับที่ 8)(กองส่ง สริม
การ กษตร)
โครงการรวมใจภักดิ์รูรักษสิ่งแวดลอมตามรอยพ่อ
จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการรวมใจภักดิ์รูรักษสิ่งแวดลอม
ตามรอยพ่อ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียม
และตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใช
จ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 นา 76 ลําดับที่ 10)(กองส่ง สริมการ
กษตร)

นา : 97/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน นื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน นื่อง
มาจากพระราชดําริ ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า
ตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม
และค่าใชจ่ายอื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดัง
นี้ ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรม
และการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561–2565 นา 78 ลําดับ
ที่ 29)(กองส่ง สริมการ กษตร)
โครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจํา มู่บาน
จํานวน

30,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าใชจ่ายตามโครงการอาสาสมัครปศุสัตวประจํา มู่
บาน ช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าป้าย ค่า ตรียมและ
ตกแต่งสถานที่ ค่าอา าร อา ารว่างและ ครื่องดิ่ม และค่าใชจ่าย
อื่นที่จํา ป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระ บียบ ดังนี้ ระ บียบ
กระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการฝึกอบรมและการ ขา
รับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561–2565 ปลี่ยนแปลง พิ่ม ติม นา 14 ลําดับ
ที่ 4)(กองส่ง สริมการ กษตร)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

7,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติกรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ป็นผู
ดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน องใ ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1)ค่าจาง มาแรงงานของบุคคลภายนอกใ จ่ายจากค่าใชสอย
(2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใ จ่ายจากค่า
วัสดุ(กองส่ง สริมการ กษตร)

นา : 98/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น กระดาษ ครื่อง ขียน กระดาษอัด
สํา นา กระดาษพิมพดีด มึกโร นียว กระดาษแฟกซ กระดาษ
คารบอน สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ รือจางพิมพ ตลอดจนน้ําดื่ม
สํา รับการบริการประชาชน ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่ง สริมการ กษตร)
วัสดุก่อสราง
จํานวน

20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยววัสดุก่อสราง ช่น ไม
ต่างๆ คอน ทราย ปูนซี มนต กระ บื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่ง สริมการ กษตร)

นา : 99/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

วัสดุการ กษตร

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น ช่น จอบ คียว สปริง ก
ลอร จานพรวน คราดซี่พรวนดิน ตะแกรง อุปกรณในการขยาย
พันธุพืช ช่น ใบมีด ชือก ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดัง
นี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่ง สริมการ กษตร)
วัสดุคอมพิว ตอร
จํานวน

20,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยวกับคอมพิว ตอร ช่น มึกพิมพสํา รับ
ครื่องคอมพิว ตอร แผ่น รือจานบันทึกขอมูล ทปบันทึก
ขอมูล แผ่นวงจรอิ ลคทรอนิกส มาส คียบอรด อุปกรณต่อพ่วง
สํา รับคอมพิว ตอร และโปรแกรมคอมพิว ตอร รือซอฟแวรที่มีฯ
ลฯ ถือปฏิบัติตาม นังสือสั่งการดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27มิถุนายน2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองส่ง สิรม กษตร)

นา : 100/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจ่าย ป็นจาง มาบริการ (รายจ่าย กี่ยวกับการจาง มา
โฆษณาและ ผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย สียง โทรทัศน โรง
ม รสพ รือสิ่งพิมพต่างๆ)ค่าธรรม นียมต่างๆ ค่า ช่าที่ดิน ค่าจาง
มาบริการ ค่าจางแรงงาน ฯลฯ กรณีจาง มาบริการใ ถือ
ปฏิบัติตาม นังสือสั่งการ
ดังนี้ 1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
2. นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120วัน
ที่ 9ธันวาคม 2559 รื่อง ลัก กณฑการ บิกจ่าย งินค่าจาง
มาบริการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น กรณีจางแรงงาน ใ
ถือปฏิบัติตามกฎ มาย ดังนี้
2.1.ประมวลกฎ มายแพ่งและพาณิชย บรรพ3 ลักษณะ 6 จาง
แรงงาน
2.2.พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2541ถือ
ปฏิบัติ(กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน

50,000 บาท

รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ
รายจ่าย พื่อใ ไดมาซึ่งบริการ

พื่อจ่าย ป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน พื่อใ สามารถใช
งานไดตามปกติ กรณี ป็นการจาง มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ใ จ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
ป็นผูดํา นินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน อง โดยใ ถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560(กองช่าง)

นา : 101/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าวัสดุ

รวม

130,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยว วัสดุก่อสราง ช่น ไมต่าง ๆ
คอน ทราย ปูนซี มนต กระ บื้อง สักกะสี ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)
วัสดุวิทยาศาสตร รือการแพทย
จํานวน

80,000 บาท

วัสดุก่อสราง

พื่อจัดซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร รือตามปกติ
ที่มีอายุการใชงานไม่ยืนนาน สิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะ วลาอันสั้น กี่ยว วชภัณฑ คมีภัณฑ ฯลฯ ถือปฏิบัติ
ตาม นังสือสั่งการดังนี้
1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครอง ส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3. นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัด ป็นวัสดุและครุภัณฑตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจ่ายตามงบประมาณ(กองช่าง)

นา : 102/105

วันที่พิมพ : 1/7/2564 12:41:06

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

รวม

21,980,057 บาท

รวม

21,980,057 บาท

รวม

21,980,057 บาท

จํานวน

148,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของค่าจางที่ ทศบาลตองจ่าย พื่ออุด
นุน งินค่า บี้ยประกันสังคมของพนักงานจางและผูดูแล ด็กของ
ศูนยพัฒนา ด็ก ล็ก ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1) นังสือสํานักงาน ก
.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22
มกราคม 2557 รื่อง การจ่าย บี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง
2) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งินอุด นุนทั่วไปสํา รับสนับสนุนศูนยพัฒนา ด็ก รายการ งิน
ดือน งินสวัสดิการสํา รับขาราชการครูผูดูแล ด็ก งินค่าตอบ
แทน งิน พิ่มค่าครองชีพ และ งินประกันสังคมสํา รับพนักงาน
จาง (กองคลัง)
งินสมทบกองทุน งินทดแทน
จํานวน

7,000 บาท

ค่าไฟฟ้า
พื่อจ่าย ป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะประโยชน รือ สถานที่ ทศบาล
ตําบล นองตาดรับผิดชอบ ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้ 1.พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยการ บิกค่าใชจ่ายในการ
บริ ารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562(กองช่าง)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งินสมทบกองทุนประกันสังคม

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนทดแทน ป็นรายปี ในอัตรารอย
ละ 0.20 ของค่าจางพนักงานจาง ทศบาลตําบล นอง
ตาด ตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน พ.ศ.2537และที่แกไข พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(กองคลัง)
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บี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จํานวน

15,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพใ แก่ผูสูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริ ารทองถิ่น ตาม นังสือสั่งการดังนี้
1) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ลัก กณฑการจ่าย งิน บี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ
แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 นา 64 ลําดับที1่ )(กองสวัสดิการสังคม)
บี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน

5,000,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพใ แก่คนพิการ ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริ ารทองถิ่น ตาม นังสือสั่งการดังนี้
1) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวย ลัก กณฑการจ่าย งิน บี้ย
ยังชีพความพิการใ คนพิการขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2553 และแกไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2564 นา 64 ลําดับที่ 2)(กองสวัสดิการสังคม)
บี้ยยังชีพผูป่วย อดส
จํานวน

180,000 บาท

พื่อจ่าย ป็น บี้ยยังชีพใ แก่ผูป่วย อดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบริ าร โดยถือปฎิบัติตามระ บียบและ นังสือสั่งการ
ดังนี้
1)ระ บียบกระทรวงม าดไทย ว่าดวยการจ่าย งินสง คราะ พื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 16
และ ขอ 17
2) นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว1198 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2560 รื่อง การซักซอมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งินอุด
นุนทั่วไป สํา รับสนับสนุนการจ่าย งินสง คราะ บี้ยยังชีพผู
ป่วย อดส(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 64 ลําดับ
ที่ 3)(กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจ่าย

จํานวน

600,000 บาท

จํานวน

46,646 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาลโดยคํานวณใน
อัตรารอยละ1/6(0.00167)ของงบประมาณรายรับจริงของปีที่ผ่าน
มาไม่รวม งินอุด นุนทุกประ ภท งินกู งินจ่ายขาด งินสะสม
(งบประมาณรายรับจริงปี พ.ศ.2562=27,931,655.96 บาท ป็น
งิน 46,646 บาท ) ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว3889 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2538(กองคลัง)
ค่าใชจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน

200,000 บาท

พื่อ ป็นรายจ่ายที่ตั้งไว พื่อใชจ่ายกรณีฉุก ฉินที่มีสาธารณภัย กิด
ขึ้น รือบรร ทาปัญ าความ ดือนรอนของประชาชน ป็นส่วนรวม
ท่านั้น และในการช่วย ลือองคกรปกครองส่วนทองถิ่นอื่นและ
จัง วัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667ลง
วันที1่ 2 มีนาคม 2545 รื่อง การช่วย ลือประชาชนกรณี กิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
ลงวันที่ 10 ตุลาคม2554 รื่องการช่วย ลือผูประสบอุทกภัย น้ํา
ท่วมฉับพลัน น้ําป่าไ ล ลาก และน้ําลนตลิ่ง
3)ระ บียบกระทรวงม าดไทยว่าดวยค่าใชจ่าย พื่อช่วย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ นาที่ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไข พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561(สํานักปลัด
ทศบาล)
รายจ่ายตามขอผูกพัน
ค่าใชจ่ายบํารุงสมาคมสันนิบาต ทศบาล

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล นองตาด
ตาม นังสือสั่งการ ดังนี้
1)พรบ.ส่ง สริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แกไข
พิ่ม ติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 40/4
2) นังสือกระทรวงม าดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลงวันที่ 20 สิง าคม 2553 รื่อง แนวทางสนับสนุนการดํา นิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น (กอง
สวัสดิการสังคม)
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ค่าใชจ่ายสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

จํานวน

254,000 บาท

พื่อจ่าย งินสมทบระบบ ลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น รือ
พื้นที่ตําบล นองตาด ไม่นอยกว่ารอยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน ลักประกันสุขภาพแ ่งชาติ ตาม
นังสือสั่งการ ดังนี้ 1)ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทอง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
1)ตาม นังสือกรมส่ง สริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891/ว1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 นา 83 ลําดับที1่ ) (กอง
สาธารณสุขฯ)
งินช่วยพิ ศษ
จํานวน

6,393 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินช่วยพิ ศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง
ของ ทศบาลถึงแก่ความตายในระ ว่างรับราชการ ตาม นังสือสั่ง
การดังนี้
1) นังสือกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0312/ว1095 ลงวันที่ 27
กันยายน 2525 รื่อง การจ่าย งิน ดือนและ งินช่วยพิ ศษในกรณี
พนักงาน ทศบาลถึงแก่ความตาย(กองคลัง)
งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (กบท.)
จํานวน

538,018 บาท

พื่อจ่าย ป็น งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญของขาราชการส่วน
ทองถิ่น(ก.บ.ท.)ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญขาราชการ
ส่วนทองถิ่น พ.ศ.2500 แกไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 ตาม
นังสือสั่งการ ดังนี้ 1) นังสือสํานักงานกองทุนบํา น็จบํานาญขา
ราชการส่วนทองถิ่น ด่วนมากที่มท0808.5/ว2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 รื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่าย พื่อส่ง งินสมทบกองทุนบํา น็จบํานาญขาราชการส่วน
ทองถิ่นขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 (กองคลัง)

