
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลหนองตาด
อําเภอ เมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 70,737,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,671,560 บาท
งบบุคลากร รวม 8,037,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีจํานวน1อัตราๆ ละ 27,600
 บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ15,180
 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีจํานวน 1
 อัตราๆ ละ 4,000บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2
 อัตราๆ ละ 3,000  บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีจํานวน1อัตราๆ ละ 4,000
  บาท/เดือน และรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000
 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
(สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน  และเงินค่าตอบแทนทีปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,412,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,044,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน13อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจําตําแหน่งให้กับข้า
ราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหน่ง ตังจ่ายไว้12 เดือน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตังจ่ายไว้12เดือน(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (สํานักปลัด
เทศบาล)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 9 อัตรา ตามหลักเกณฑ์
และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยตังจ่ายไว้12 เดือน(สํานักปลัด
เทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 3,381,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าเบียประชุม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการในคณะกรรมการสามัญคณะ
กรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวัน
หยุดราชการ ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล
หนองตาด ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทํา
ในเวลาราชการได้ (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ  ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 1,490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันที 1
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี
   -ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทัง ค่า
บริการ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการประชุม 
   -ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนา และงานวันสําคัญต่างๆ ทาง
ราชการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(สํานักปลัด
เทศบาล)
                                                                                            

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบล
หนองตาด ตามทีกฎหมาย อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที ค่าวัสดุ เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี  
 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
  3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31พ.ค.2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ คณะผู้
บริหาร,พนักงาน ลูกจ้าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 76 ลําดับ
ที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะผู้
บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตําบลหนองตาด เช่น ค่าป้าย ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร(แผน
พัฒนาท้องถินสี ปี 2561-2564 หน้า 77 ลําดับที 8  )

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  ลูกจ้าง และผู้
นําชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท. (แผน
พัฒนาท้องถินสี ปี 2561-2564 หน้า  77  ลําดับที 9 )

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

ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(สํานักปลัดเทศบาล)

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

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่  ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองตาด (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 213,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลือนทึบ จํานวน 4 ตัว ๆ
 ละ 4,500  บาท ตังตามราคาท้องถินเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีรายการ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552  แผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 87 ลําดับที 10) (สํานักปลัด
เทศบาล)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 24 ล้านพิกเซล จํานวน1ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1.เป็นกล้องคอมแพค (compact Digital Camera)
2.ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ้นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3.มีระบบเฟลชในตัว
4.สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมุลได้อย่างสะดวกเมือข้อมุลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ตังราคาตามท้องถิน เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564)หน้า 87ลําดับที11)(สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี
- มีความจุไม่น้อยกว่า 8 GB สามารถเก็บไฟล์ได้ ไม่น้อยกว่า 200
 ชัวโมง    มีช่องไมโครโฟนรับเสียง ดูดเสียงดี เสียงอัดชัด ลําโพง เสียง
ดัง ฟังชัด  แบตชาร์ตแบบ USB ถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ (ตังราคา
ตามท้องถิน เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 87ลําดับที13) (สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
เป็นตู้นําเย็นสแตนเลส 1 หัวก๊อก แบบถังควํา
- ระบบควบคุมความเย็นอัติโนมัติ
- ระบบจ่ายนําเย็น 1 หัวก๊อก
- ถังควําบรรจุปริมาณนําได้ประมาณ 18.9 ลิตร
- ถังภายในบรรจุนําเย็น 3 ลิตร
- ทําความเย็นตําสุด 3 องศา
- ควบคุมความเย็นด้วยเทอร์โมสตรัท
- ระบบทําความเย็น : คอมเพรสเซอร์ มีนํายา 
- ปลอดสารตะกัว 100%
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เป็นรายการนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 86 ลําดับที 4(สํานักปลัด
เทศบาล)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โครงสร้างขนาดใหญ่ๆ เพือปรับปรุงให้
ใช้งานได้และทีสามารถเบิกจ่ายได้ในหมวดนี  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน,ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย จัดทําการสํารวจ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาลตําบล
หนองตาด(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ อปท.อําเภอเมืองบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564หน้า 81ลําดับที1)(สํานักปลัดเทศบาล)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,498,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,904,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,904,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,724,100 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
ราชการ  ทีได้รับคําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด  ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้   (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
คลัง)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันที 1
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559 (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองคลัง) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าธนาณัติ  ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ฯลฯ (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 29,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน โดยมี คุณลักษณะ
พืนฐาน
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
  - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
      1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
      2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
      3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน1 หน่วย
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถินสี ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับที 3) 

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์ โดยมีคุณลักษณะดังนี
เครืองพิมพ์ชนิดเข็มพิมพ์ ด็อท เมตริกซ์ พรินเตอร์ แคร์สัน ความเร็วใน
การพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที พิมพ์ได้ครังละ 4 แบบ
ฟอร์ม (ต้นฉบับ1,สําเนา 3) สามารถเชือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ (ตังราคา
ในท้องถิน เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564
 หน้า 86 ลําดับที 6) (กองคลัง)
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จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา 21,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
จํานวน1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (GraphicsProcessing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน1หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi(802.11b,g,n)และBluetooth 
(ตังตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561– 2564 หน้า 87 ลําดับที 14)(กอง
คลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,809,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,046,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 896,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น(FR) จํานวน 496,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเบืองต้น(กู้
ชีพ) ทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5
/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว2721ลว18 ธ.ค. 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 62 ลําดับ
ที 4)(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสําคัญ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์  และมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว  เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว2721ลงวันท1ี8 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(อปพร.)(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 62 ลําดับที1)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวน(อปพร.) เช่น ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 62ลําดับที5)(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 62 ลําดับที 2)(สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิงรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลว.27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 763,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 763,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นส์ขนาดใหญ่ จํานวน 5 หลังๆ ละ 40,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.เต็นท์ทรงโค้ง 
2.ขนาดไม่น้อยกว่า  5 X 12 X 2.5 เมตร  (กว้าง X ยาว X สูง)
(ตังราคาตามท้องตลาด  เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
  หน้า 86 ลําดับที 9 )(สํานักปลัดเทศบาล)
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 490,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสูบนําขนาดใหญ่  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนีเป็นเครืองยนต์ดีเซลเป็นต้นกําลัง ขนาดท่อ10 นิว ติดตังบนแท่นสกี
และเทรลเลอร์ลากจูง2ล้อ สามารถเคลือนย้ายได้ สูบนําได้ 900 คิวบิ
คเมตร/ชัวโมง ปัมนําMODED SE 250/MF25-25 ขนาด ท่อดูด10
 นิว ขนาดท่อส่ง10 นิว ระยะส่งนําสูงสุด13.5 เมตร เครืองยนต์ดีเซล4
สูบ4จังหวะกําลังเครืองยนต์75แรงม้าท1ี,500รอบระบบหล่อเย็นระบบ
กุญแจสตาร์ท(ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561–2564 หน้า 88 ลําดับที 25)(สํานักปลัดเทศบาล) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.มีขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครืองยนต์ดีเซล
2.รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
 (1)แผงสวิทซ์ 1 อัน
 (2)โวลท์มิเตอร์ 1 อัน  
 (3)แอมมิเตอร์ 1 อัน    
 (4)หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขัว 1 ชุด
 (5)สวิทซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน    
 (6)คัตเอาต์ 1 อัน
 (7)ทีเสียบปลัก 2 จุด
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561–2564หน้า 88 ลําดับ23)(สํานักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงานตังโต๊ะ โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core)มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3GHz หรือดีกว่า จํานวน1
หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก(RAM)ชนิดDDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATAหรือ ดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า1TB หรือชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า100 GB จํานวน1หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน1หน่วย(ตังตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 86 ลําดับที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย เช่น ค่าตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  หน้า 62 ลําดับที 3)(สํานักปลัดเทศบาล)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,863,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,160,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,160,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 873,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา ตาม หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืนโดยคํานวณตัง
จ่ายไว้12 เดือน(กองการศึกษา)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืนโดยคํานวณตังจ่ายไว้12 เดือน(กอง
การศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน1อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้12 เดือน(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 703,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันท1ี7พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (กองการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองการศึกษา)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
การศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันที 1
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองการศึกษา)
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โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาท้อง
ถิน เช่น ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายทีสามารถเบิกได้
ตามระเบียบฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินและระเบียบว่าด้วยคา
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 3)(กองการศึกษา)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตามระเบียบ ดังนี ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 66 ลําดับ
ที 14)(กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิ.ย. 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,878,042 บาท
งบบุคลากร รวม 3,420,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,420,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,694,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานครู
เทศบาล จํานวน 10 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน (กองการศึกษา)   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะชํานาญ ผู้ทีมีคุณสมบัติได้รับ
ระเบียบฯ จํานวน 3 คนๆ ละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12เดือน (กองการศึกษา)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 562,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาด  จํานวน 4 อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด  เช่น  เงินเพิม
การครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 4,177,302 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ทีกค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันท1ี8ก.พ
.2559 เรืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 ส.ค
. 2559เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
การศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 2,096,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเพิมทักษะให้กับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 5)(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร,ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 8)(กองการศึกษา)

โครงการจิตอาสาพัฒนารู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวดล้อมสําหรับเด็กในตําบล
หนองตาด

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนรู้คุณค่าอนุรักษ์สิงแวด
ล้อมสําหรับเด็กในตําบลหนองตาด เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ลําดับ
ที 2)(กองการศึกษา)

โครงการวัยใสใส่ใจทําดี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสใส่ใจทําดี เช่น ค่าป้าย,ค่า
วิทยากร, ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 6) (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภาเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสภา
เด็ก  เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหารและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 4) (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,636,800 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองตาดจํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียน จํานวน 248 คนๆละ20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน1,215,200.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ
 วันท1ี0 มิถุนายน 2560) 
 2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3 ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 248 คนๆ
ละ 1,700.-บาท เป็นเงิน421,600.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10
 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้อง ดังนี
    1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที  31พ.ค.2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564)หน้า 65 ลําดับ 2)(กองการศึกษา)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 65 ลําดับที 10) (กอง
การศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 2,046,502 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,046,502 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดังนี
  1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 3
 ศูนย์  เด็กนักเรียน จํานวน 248 คนๆละ7.37บาท จํานวน 260วัน เป็น
เงิน 475,218.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560)
  2.โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน 7
 แห่ง เด็กนักเรียน จํานวน 820 คนๆละ7.37 บาท จํานวน 260 วัน  เป็น
เงิน 1,571,284.-บาท (ข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2560) 
ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้องดังนี
   1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 65 ลําดับที 2) (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,280,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,280,000 บาท

เพือจ่ายอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
เขตเทศบาลตําบลหนองตาด จํานวน7 แห่ง เด็กนักเรียน จํานวน 820
 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 3,280,000.-บาท (ข้อมูล
เด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560) ตามหนังสือสังการ ทีเกียวข้องดังนี
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที  31พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลง
วันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564) หน้า 65 ลําดับที 2)(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,419,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,098,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,098,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,038,960 บาท

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
พือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กอง
สาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29ธันวาคม2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ทีได้รับ
คําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองตาด ซึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้(กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
สาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันที 1
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541(กองสาธารณสุขฯ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ(กอง
สาธารณสุขฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองสาธารณสุขฯ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องก้นโรคเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
เอดส์ เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า71 ลําดับที4)(กอง
สาธารณสุขฯ)       

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือด
ออก เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถาน
ที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า71 ลําดับที2)(กอง
สาธารณสุขฯ)       

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า77 ลําดับที3)(กอง
สาธารณสุขฯ)       

โครงการส่งเสริมการบําบัดนําเสียในสถานประกอบการและครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบําบัดนําเสียในสถาน
ประกอบการและครัวเรือน เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียม
และตกแต่งสถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า71
 ลําดับที1)(กองสาธารณสุขฯ)       

โครงการอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่สถานประกอบการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างความรู้และเข้าใจแก่สถาน
ประกอบการ เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า71 ลําดับที 7
)(กองสาธารณสุขฯ)       
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,694,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,409,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,409,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,109,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  4  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันที 1ธ.ค.2559
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
    1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
    2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ2541(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองสวัสดิการสังคม)

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

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฎิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสวัสดิการสังคม)
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซ์อโต๊ะทํางาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเก้าอีทํางาน จํานวน 1ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.เป็นเก้าอีบุนวม มีพนักพิง  
2.ปรับระดับได้
3.มีล้อเลือน 
4.มีทีพักแขน
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561 – 2564 หน้า 88 ลําดับที 22)(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลหนองตาด ซึงเป็นผู้ด้อยโอกาสและสมควรได้รับการ
สงเคราะห์ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้
เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
-2564 หน้า 82 ลําดับที1)(กองสวัสดิการสังคมฯ)  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 6,195,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,876,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,876,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,496,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  5  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (กองช่าง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับลูกจ้าง
ประจํา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน   (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา  ตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป  เช่น  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับพนักงานจ้าง  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 4,279,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862 ลงวันท1ี2
ตุลาคม2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
ช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 3,474,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 580,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่า
วัสดุ และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ตังจ่ายไว้เป็นเงิน  50,000.-บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ และรายจ่ายอืนที
เกียวข้อง ตังจ่ายไว้เป็นเงิน  500,000.-บาท
3. เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่ารังวัดทีสาธารณะประโยชน์ ค่า
ตรวจสอบอืนๆ เป็นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที และสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายไว้เป็น
เงิน 30,000.-บาท 
โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว7120ลงวันท1ีธ.ค
.2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 22/9/2560  10:27:07 หน้า : 40/63



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,844,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนน
ลูกรัง ถนนดิน ท่อระบายนํา รางระบายนํางานคอนกรีต งานหินคลุก งาน
หินทราย งานฝีมือทางศิลปะ งานปูนซีเมนต์ งานซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หอกระจายข่าว ศูนย์ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์และทรัพย์สิน
อืน ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ(กอง
ช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซือชุุดทดสอบคอนกรีต จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดทดสอบส่วนผสมคอนกรีต จํานวน1ชุด   
  โดยมีรายละเอียด ดังนี
      -เป็นชุดทดสอบเพือหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่า
การยุบตัวตามมาตรฐาน
      -แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slum Cone) รูปกรวยหัวตัด ทําด้วย
สเตนเลสมีเส้นผ่าศูนย์กลางในทีฐาน 8 นิวและเส้นผ่าศูนย์กลางภายในบน
ยอด 4 นิว ความสูง 12 นิว
      -เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod)
      -ถาดรอง (Tray)ขนาด 24x24 นิวทําจากเหล็กแผ่น
      -ทีตัก(Scoop)ใช้ตักคอนกรีตลงในแบบ
      -แปรงทองเหลือง ด้ามไม้
      -เกรียงสําหรับปาดคอนกรีต
(ตังราคาท้องถิน เนืองจากเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564หน้า 87ลําดับที17)(กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซือกล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือกล้องระดับ ขนาด 3 เท่า โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
   -เป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตัง
   -กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
   -มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30เท่า
   -มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศามีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
   -ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO9001
   -อุปกรณ์ประกอบด้วย (กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้/มีขาตังกล้อง
เลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย1ชุด/มีฝาครอบเลนส์/มีชุดเครืองมือ
ปรับแก้ประจํากล้อง)(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
มาตรฐานงานงบประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 87ลําดับที15)(กองช่าง)

ค่าจัดซือเทปวัดระยะ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะ ยาว 50 เมตร  รายละเอียด ดังนี
        -สายเทปประกอบด้วยใยแก้ว มีความยาว 50 เมตร
        -ด้ามจับหุ้มยาง เพิมความกระชับ
        -หัวเทปมียางรองกันกระแทก หมุนสายเทปย้อนกลับ
        -ระบบทดเฟือง ช่วยหมุนเก็บสายได้เร็วขึน 
        -ใช้มาตราเมตริก มิลลิเมตร,เซนติเมตร ,เมตร
        -มีหนังสือสําคัญแสดงการให้คํารับรอง จาก สํานักงานกลางชังตวง
วัด
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงานงบ
ประมาณ)(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 87ลําดับที18
)(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,196,500 บาท
งบลงทุน รวม 7,196,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,196,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ จํานวน 497,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ ขนาดกว้าง 7
 เมตร ยาว10 เมตร รวมพืนทีในการดําเนินงาน70 ตารางเมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย ตามแบบแปลนก่อสร้างเทศบาล
ตําบลหนองตาด (แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 57ลําดับ
ที 2)(กองการศึกษา)

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัลลังก์ ตามแบบ
แปลนก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองตาด (แผนพัฒนาท้องถินปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 57ลําดับที1)(กองการศึกษา)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 13 จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร วางท่อระบายนํา
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40 เมตร จํานวน 10 ท่อน จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการบริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า51 ลําดับ 61
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 14 จํานวน 513,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 24 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุด
โครงการ บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า51ลําดับ 66)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 16 จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 12 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า53 ลําดับ 82)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 17 จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 12 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า54 ลําดับ 84)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 20 (สายที 1) จํานวน 213,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ คสล.เดิม พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับ 98
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 20 (สายที 2) จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ คสล.เดิม พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบล
หนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 55 ลําดับ 98
)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 21 จํานวน 309,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 18 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 56 ลําดับ 102) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 4 จํานวน 615,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ0.30 เมตรวางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 20 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ สามแยกวัดบ้านนากลาง จุด
สินสุด บริเวณสระนําป่าช้านากลาง พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า45 ลําดับ17)(กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 5 จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร จุดเริมต้น
โครงการ ประตูวัดทิศใต้  จุดสินสุดโครงการ คสล.เดิมพร้อมติดตังป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาล
ตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า46
 ลําดับ 21)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 6 จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 6 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า46 ลําดับ 27)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ 8 จํานวน 411,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 14 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า48 ลําดับ 36)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 9 จํานวน 166,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร จุดเริมต้น
โครงการ บริเวณถนน คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการ ทุ่งนา พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 48 ลําดับ 40)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จํานวน 309,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 12 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม จุดสินสุด
โครงการ บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อ
สร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564หน้า 49 ลําดับ 45)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 จํานวน 166,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร จุดเริมต้น
โครงการ ถนนลาดยาง จุดสินสุดโครงการ ลานคอนกรีตหน้าศาลากลาง
หมู่บ้าน พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตาม
แบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า49 ลําดับ 50)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 จํานวน 342,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร วางท่อระบายนํา
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 7 ท่อน จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม จุดสินสุดโครงการบริเวณ บ้านนายนิตย์ สดใส พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ.2561-2564 หน้า50
 ลําดับ53)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จํานวน 258,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 14 ท่อน จุดเริมโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา  พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า 53 ลําดับ 76)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 จํานวน 255,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนาพร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
.2561-2564 หน้า 55 ลําดับที 93)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จํานวน 207,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน
คลุก ข้างละ 0.30 เมตร วางท่อระบายนําเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 6 ท่อน จุดเริมต้นโครงการ คสล.เดิม  จุดสินสุดโครงการ
บริเวณ ทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็น
ไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561-2564 หน้า44 ลําดับ 6)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วย
-ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร และ
หรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 124 ตารางเมตร จุดเริมต้นโครง
การ คสล.เดิม จุดสินสุด ทางโค้ง คสล.เดิม พร้อมติดตังป้ายโครงการ
จํานวน1ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง
ตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า44 ลําดับ11)(กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา หมู่ 18 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา ประกอบด้วย
    - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00  เมตร หนา 0.10 เมตร          
  จุดทีตังโครงการ บริเวณทุ่งนา พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1
 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 61 ลําดับที 28)(กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา หมู่ 4 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา ประกอบด้วย
    - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว16.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดทีตัง
โครงการ บริเวณนา นายสมร หมืนสุข พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1
ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนอง (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 58 ลําดับที 6)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา หมู่ 8 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้างฝายกักเก็บนํา ประกอบด้วย
    - ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 16.00  เมตร  หนา 0.10 เมตร          
  จุดทีตังโครงการ บริเวณนา นายบําเพ็ญ  สะเทิงรัมย์
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบก่อ
สร้างของเทศบาลตําบลหนอง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 หน้า 59 ลําดับที 16)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 1 จํานวน 263,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาปิด จุด
เริมต้นโครงการ บริเวณรางระบายนําเดิม จุดสินสุดโครงการ บริเวณ คสล
.เดิมพร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ
ก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 43 ลําดับที 3)(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 22 จํานวน 263,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
-ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.65 เมตร ยาว 200 เมตร พร้อมฝาปิด จุด
เริมต้นโครงการ บริเวณรางระบายนําเดิม  จุดสินสุด
โครงการ บริเวณ คสล.เดิม พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 56 ลําดับที 104)(กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 7 จํานวน 357,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างประกอบด้วย
  (จุดท1ี)  
         -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว1,500 เมตร หนาเฉลีย0.10
 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร       
        จุดเริมต้นโครงการ ถนนลาดยาง   จุดสินสุดโครงการ ทุ่งนา 
  (จุดที 2) 
         -ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว1,200 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร และหรือรวมพืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร  
         จุดเริมต้นโครงการ ถนนลาดยาง   จุดสินสุดโครงการ ทุ่งนา 
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน1 ป้าย การก่อสร้างเป็นตามแบบก่อสร้าง
ของเทศบาลตําบลหนองตาด(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า47ลําดับ 33)(กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 479,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 419,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 419,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมตามโครงการค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้
ติดยาเสพติด ประจําปี 2561 ตังจ่ายไว้ 39,000 บาท(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการในตําบลหนองตาด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการใน
ตําบลหนองตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและ
ตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของ อปท. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 64 ลําดับที 2)(กองสวัสดิการสังคม) 
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โครงการฝึกอบรมอาชีพทําพรมเช็ดเท้า จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทําพรมเช็ดเท้า เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 63 ลําดับที 5)(กองสวัสดิการ
สังคม) 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 63 ลําดับที1)(กอง
สวัสดิการสังคม) 

โครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการจัดทําประชาคม เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 69 ลําดับที1)(สํานัก
ปลัดเทศบาล) 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า72 ลําดับที 2)(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างเครือข่ายตําบลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า77ลําดับที7)(สํานักปลัด
เทศบาล)

โครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 72 ลําดับที 1)(กอง
สาธารณสุขฯ)    
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการเพิม
ศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเมืองบุรี
รัมย์(ศป.ปส.อ.เมืองบุรีรัมย์)ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิ.ย.2559ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564หน้า82 ลําดับที1)(สํานักปลัดเทศบาล)

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลหนองตาด ตามโครงการรวมพลัง
องค์กรสตรีอําเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ยุทธศาสตร์การ
เมืองและการบริหารจัดการ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิ.ย.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 82ลําดับที 2)(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 68 ลําดับที 2)(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หนอง
ตาดคัพ) เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 68 ลําดับที1)(กองการศึกษา)

วันทีพิมพ์ : 22/9/2560  10:27:07 หน้า : 53/63



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี พิธีการ และงานวันสําคัญต่างๆ ทาง
ราชการ เช่น วันเฉลิมพระชมพรรษา วันปิยมหาราช โดยจ่ายเป็นค่าทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ,ค่าตกแต่สถานที ค่าพานพุ่ม พวงมาลา ค่าดอกไม้ วัสดุ
ต่างๆ ทีจําเป็น ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานประเพณี
ลอย เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตกแต่งและเตรียมสถานทีจัด
งาน ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
และเกียวข้องในการจัดงาน ตามระเบียบดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561–2564 หน้า 68 ลําดับที 4)(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี
    1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองบุรีรัมย์ ตามโครงการจัด
งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ) 
จํานวน10,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 2564 หน้า 83
 ลําดับที 3)
    2.อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานประเพณีขึนเขา
พนมรุ้ง จํานวน 20,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
  หน้า 83 ลําดับที 4)  ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2559
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที 24 มิ.ย.2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559(กองการศึกษา) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,176,650 บาท
งบบุคลากร รวม 721,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,650 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 661,650 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน  2  อัตรา ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้  12 เดือน  (กองการเกษตร)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ข้าราชการทีได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดัง
นี 
     1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
     2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
     3)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
.เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2558
     4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป้นเงินรางวัลประจําปี(กองการเกษตร)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  ทีได้รับ
คําสังให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองตาด  ซึงเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้  (กองการเกษตร) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548 
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)พ.ศ.2551
   3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับท3ี)พ.ศ.2559
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว5862ลงวันท1ี2ต.ค
.2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน(กองการเกษตร)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบ,หนังสือสังการ ดังนี  
   1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
   2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2549  
   3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
   4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
   5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว4522 ลงวันที 9ส.ค
.2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กอง
การเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ)ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้าฯลฯ กรณี
จ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันท1ีธ.ค. 2559
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองการเกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บินค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบ ดังนี
  1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
  2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2559
  3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559(กองการเกษตร)

โครงการคลินิกดินหนองตาด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลินิกดินหนองตาด เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท.(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า74 ลําดับที 4)(กองการเกษตร)
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โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท.(แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับที 14) (กองการ
เกษตร)

โครงการฝึกอบรมวิธีเพาะและขยายพันธุ์พืช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวิธีเพาะและขยายพันธุ์
พืช เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 74 ลําดับ
ที 9) (กองการเกษตร)

โครงการรวมใจภักดิรู้รักษ์สิงแวดล้อมตามรอยพ่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรวมใจภักดิรู้รักษ์สิงแวดล้อมตามรอย
พ่อ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับ
ที 10) (กองการเกษตร)

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสาร
พิษ เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ อปท
. (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า74 ลําดับที 3 )(กองการ
เกษตร)  

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักระดับครัวเรือน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักระดับครัว
เรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯโดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า74 ลําดับที7)(กองการเกษตร)

โครงการส่งเสริมการเลียงกุ้งฝอย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเลียงกุ้งฝอย เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท.(แผน
พัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 หน้า75 ลําดับที 15)(กองการ
เกษตร)

โครงการหนองตาดตามรอยพ่ออย่างพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนองตาดตามรอยพ่ออย่างพอ
เพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมของ อปท.(แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 75 ลําดับที 11)(กองการเกษตร)
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โครงการอบรมและส่งเสริมการเลียงปลาในบ่อดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมการเลียงปลาในบ่อ
ดิน เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเตรียมและตกแต่งสถานที ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 75 ลําดับ
ที 12) (กองการเกษตร)

โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือการพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพืนฐานเพือ
พัฒนาท้องถิน เช่น วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเตรียมและตกแต่ง
สถานที ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดิม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของ อปท.(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า75 ลําดับ
ที16(กองการเกษตร)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(กองการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 78,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการเกษตร)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง เป็นต้นตามหนังสือสังการ ดังนี
   1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองการเกษตร)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแลรักษาระบบ
ประปา และจดมาตรวัดนําประปา
 2. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจัด
ทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายบอกเขต ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้าง
รถขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําฯลฯ
 3.เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า(ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์) และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ 
กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120ลงวันท1ีธ.ค. 2559
 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2541(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี                           
(1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ (กอง
ช่าง)

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

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
  1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ทีใช้ในกิจการประปาและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองตาด (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,509,688 บาท
งบกลาง รวม 21,509,688 บาท
งบกลาง รวม 21,509,688 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
หนังสือสังการ ดังนี  
  1)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9
 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง 
  2)หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว81
 ลงวันท1ี0กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที3) 
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0809.4
/ว1326 ลงวันที 4กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงินประกัน
สังคมสําหรับพนักงานจ้าง (กองคลัง)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,439,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ ตามหนังสือสังการดังนี
     1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว118 ลง
วันที 15 ม.ค พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 64ลําดับที1)(กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,857,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามหนังสือสังการดังนี  
     1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว118 ลง
วันที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 หน้า 64 ลําดับที 2)(กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหาร โดยถือปฎิบัติตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
   1)กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
    2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
/ว1198 ลงวันที 20 มิ.ย.2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับสนับ
สนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ.2561 - 2564 หน้า 64ลําดับที 3)(กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 1,149,000 บาท
เพือสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและจังหวัดที
ประสบสาธารณภัย ตามหนังสือสังการ ดังนี
     1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4ว 667ลงวัน
ที12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลง
วันที 10 ตุลาคม2554เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง(สํานักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 353,600 บาท
   1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีตําบล
หนองตาด ตัังจ่ายไว้ 215,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินสมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 81ลําดับ
ที1) (กองสาธารณสุขฯ)
   2.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 78 ลําดับที 1)(กองสวัสดิการสังคม)      
   3.เงินค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ตังจ่ายไว้จํานวน 38,600
 บาท โดยคํานวณในอัตราร้อยละ1/6(0.00167) ของงบประมาณรายรับ
จริงของปีทีผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม(งบประมาณรายรับจริงปี 2559 เป็นเงิน 23,108,228.43
 บาท) (กองคลัง) ตามหนังสือสังการ ดังนี
     1)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
      2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,938 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสังการดังนี
    1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/1095 ลงวันที 27
กันยายน 2525เรือง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงาน
เทศบาลถึงแก่ความตาย (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 458,950 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ2ของประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)ปี 2561
ประมาณการ70,737,500 บาท คํานวณได้ ดังนี 70,737,500 –
 47,790,000 = 22,947,500 X 2/100 = 458,950 บาท ตามหนังสือ
สังการ ดังนี
   1)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มากทีมท0808.5/ว28 ลงวันที 21ก.ค.2559 เรืองซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560(กองคลัง)
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