
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ

อําเภอ วังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,264,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,568,050 บาท

งบบุคลากร รวม 7,403,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 3,000
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ 6,900
 บาท  จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 คน ในอัตรา
เดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คน ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,779,110 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,341,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) นิติกร ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
6) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
7) เจ้าพนักงานประปา ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญ
การ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง) และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
1) ปลัดเทศบาล ระดับกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,982,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) คนงานทั่วไป จํานวน 12 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 190,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-
2563 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) คนงานทั่วไป จํานวน 12 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 978,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- รายการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  10,000
  บาท
        เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3
/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

ค่าใช้สอย รวม 487,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 84,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็ปไซค์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ อาทิเช่น รายจ่ายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณี
หน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายก
เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลว่างลง ตามอัตราค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 228
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือ
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่ม
เงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าวัสดุ รวม 151,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบุญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า สําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง  ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตา
รีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา จารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น เคียว สปริงเกลอร์(Sprinkler) จอบหมุน จอบพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อน
เบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระซัง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อ
พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล
 หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethermet Card, Lan card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 238,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร,  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

งบลงทุน รวม 106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
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-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
     พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
     การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core)  จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
     อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย 
       ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 10 แกน หรือ
   2)  ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น
ฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
       และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
   -  มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
    จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:49:59 หน้า : 25/111



ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ลักษณะกระบะบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน บม 9632
 จังหวัดอุดรธานีหมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 จํานวน  1
  คัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 282
 ลําดับที่ 4    
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลบรรทุกเฉพาะ
กิจ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น หมายเลข
ทะเบียน 83 - 7864จังหวัดอุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-
0001 จํานวน  1  คัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 282
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลผาสุก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลผาสุกเพื่อดําเนิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ (สถานที่กลาง) จํานวน 30,000
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2045 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 283
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังสามหมอ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอวังสาม
หมอ เพื่อดําเนินโครงการปกป้องสถาบันและการจัดงานรัฐพิธีใน
วันสําคัญ ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461
 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอุดหนุน
ของจังหวัดและอําเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2445
 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 239
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 547,510 บาท
งบบุคลากร รวม 525,510 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 318,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 206,790 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
     
       

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
     พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
     การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
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กว่า 3 ช่อง
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง รวม 3,459,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,176,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,176,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,887,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น  จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชํานาญงาน จํานวน  1
  ตําแหน่ง
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้
ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 28
 มีนาคม 2561 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับลูกจ้าง
เทศบาล ดังนี้
1) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 947,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 ตําแหน่ง
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 201,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
    
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบุญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า สําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล
 หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethermet Card, Lan card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร,  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
     พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
     การประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:49:59 หน้า : 39/111



     ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ  
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB  จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
     

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
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     พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
     การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 846,840 บาท

งบบุคลากร รวม 771,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 771,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 264,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชํานาญ
งาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 447,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
2) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
2) คนงานทั่วไป จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอวังสามหมอ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอวังสาม
หมอ เพื่อดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพ
ติด ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวนเงิน 75,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4461
 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางการขอรับเงินอุดหนุน
ของจังหวัดและอําเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2445
 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 239
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,332,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 326,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 326,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมป้องกันและแก้ไขปญหาไฟป่า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมป้องกันและ
แก้ไขปญหาไฟป่า เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 237
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 286,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปดและปดการ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 237
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 234
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุบน
ถนนเทศกาลปใหม่

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
วินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเทศกาลป
ใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 231
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุบน
ถนนเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
วินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 232
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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งบลงทุน รวม 2,006,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,006,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกําลังแรง
ม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

จํานวน 2,006,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนก
ประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่อง
ยนต์ดีเซลมีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จํานวน 1
 คัน แบบผูกพัน วงเงินรวม 3,300,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 เป็นเงิน 2,006,000 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
เงิน 1,294,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาล
ตําบลหนองหญ้าไซกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 341
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 668,530 บาท

งบบุคลากร รวม 607,530 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 607,530 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 204,810 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    
     

     
     
     

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 61,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,173,540 บาท
งบบุคลากร รวม 3,735,470 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,735,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,579,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่ข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ. 1, ครู ค.ศ. 2 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ  จํานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหญ้า
ไซ ดังนี้
1) ครู ค.ศ. 1 จํานวน 2 ตําแหน่ง
2) ครู ค.ศ. 2 จํานวน 4 ตําแหน่ง
3) ครู ค.ศ. 3 จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 475,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ
. 2,ครู ค.ศ. 3 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองหญ้าไซ จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ดังนี้
1) ครู ค.ศ. 2 จํานวน 4 ตําแหน่ง
2) ครู ค.ศ. 3 จํานวน 2 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 647,170 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่ว
ไป ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหญ้า
ไซ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าตอบแทน ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,865,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

     
     

ค่าใช้สอย รวม 869,250 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์
ราคาใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอย สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน จํานวน 51,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน เป็นไปตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 783,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ รับผิด
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ชอบ จํานวน 5 ศูนย์  อัตรามื้อละ 20  บาท/คน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน  494,900  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ รับผิด
ชอบ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 1,700 บาท/ป เป็น
เงิน  204,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซรับผิด
ชอบ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน  15,000
 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซรับผิด
ชอบ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 200 บาท/ป เป็นเงิน  15,000
 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซรับผิด
ชอบ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 300 บาท/ป เป็นเงิน  22,500
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ป) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซรับผิด
ชอบ จํานวน 6 ศูนย์ อัตราคนละ 430 บาท/ป เป็นเงิน  32,250
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 10
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 986,850 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 986,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภท
รายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น นม ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

งบเงินอุดหนุน รวม 2,572,370 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,572,370 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคกสะอาด เพื่อดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
 จํานวนเงิน 324,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 15
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จํานวน 784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ เพื่อ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
 จํานวนเงิน 776,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จํานวน 899,270 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น นม ฯลฯ จํานวนเงิน 291,270
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 17
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เพื่อ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
 จํานวนเงิน 608,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 219
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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อุดหนุนโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ จํานวน 476,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ เพื่อ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ
 จํานวนเงิน 456,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 16
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
     

อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่างอัมพวัน จํานวน 93,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสว่าง
อัมพวัน เพื่อดําเนินโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน รวม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น ตาม
ตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น วัสดุประกอบอาหาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 210
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 273,512 บาท

งบดําเนินงาน รวม 93,512 บาท
ค่าใช้สอย รวม 93,512 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัข/แมว จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการสํารวจ
ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาทต่อป โดย
ให้ทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรม Big cleaning day จํานวน 16,512 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัด
กิจกรรม Big cleaning day เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 225
 ลําดับที่ 23
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
     

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 221
 ลําดับที่ 3
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 266
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
     

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 2 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 6 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 5 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 8 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 7 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 4 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 9 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 9 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 3 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชดํา
ริ หมู่ที่ 1 โดยแยก
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นเงิน  5,000  บาท
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เป็น
เงิน  5,000  บาท
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นเงิน  10,000
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,031,480 บาท

งบบุคลากร รวม 2,747,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,747,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 864,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
3) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร อํานวยการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองช่าง ระดับต้น จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,625,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 2 ตําแหน่ง
3) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง 
5) คนงานทั่วไป จํานวน 6 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

    
     
     

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:50:00 หน้า : 72/111



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 215,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน 2 ตําแหน่ง
3) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จํานวน 1 ตําแหน่ง
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
5) คนงานทั่วไป จํานวน 6 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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งบดําเนินงาน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือ
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     
     

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
     
     
     
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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ค่าวัสดุ รวม 158,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผง
ปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง  กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ซอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปริ้น เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบุญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้า สําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
       
     

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:50:00 หน้า : 77/111



วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย  ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ํา
บาดาล ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     
     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา จารบี น้ํามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
     
     

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:50:00 หน้า : 79/111



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟล์ม
ภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป พู่กัน สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรอง
แสง แผงป้อนอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป(Memory Chip) เช่น RAM คัต
ซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethermet Card, Lan card, Anti virus Card, Sound Card 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์  (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM)  แบบออพติคอล (Optical)  เป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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งบลงทุน รวม 76,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร  จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
 (2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 4 ตัว มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
- โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ลิ้นชัก ขนาด 120W cm. พร้อมราง
คีย์บอร์ดและที่วางซีพียู
- ขนาด 120W* 60D* 75H cm
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ  จํานวน 1 ตัว มี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 (1) ขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,500 รอบต่อ
นาที
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ  จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 ขนาด 9 นิ้ว
 (1) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ ความ
เร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที
 (2) ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
 (3) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2  จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
     พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
     การประมวลผลสูง  จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ  
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB  จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
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  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลกระบะบรรทุก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคลกระบะบรรทุก 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น หมายเลข
ทะเบียน 83 - 7920 จังหวัดอุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 012-57-
0001 จํานวน  1  คัน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 282
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
     

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,450,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ที่ปรากฏในทะเบียน
ทรัพย์สิน เมื่อเกิดความชํารุดเสียหาย สามารถดําเนินการซ่อม
แซมได้ทันที เพื่อยับยั้งความเสียหายและมิให้ประชาชนเดือดร้อน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 282
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

งบลงทุน รวม 4,400,800 บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,400,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 2

จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 199.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ที่ ทต.นซ
. 02/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107
 ลําดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดพิชัยฝ่งตะวัน
ออก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2

จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัดพิชัยฝ่งตะวันออก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 16.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 03/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง - บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านไทรทอง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 08/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 145
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดารา วุฒิสาร 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5

จํานวน 224,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางดารา วุฒิสาร บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 96.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 07/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉลอง ศรีพอ 
บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7

จํานวน 434,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายฉลอง ศรีพอ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 187.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 09/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 153
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฟอง ศรีพอ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายฟอง ศรีพอ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 06/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร ภูพาด
นา บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 9

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายวิเชียร ภูพาดนา บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 9 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 011/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 170
 ลําดับที่ 1
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบัติ แสง
เพชร บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4

จํานวน 499,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมบัติ แสงเพชร บ้านเลิงถ่อน หมู่ที่ 4 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 05/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรเจริญ - 
ลําห้วยยาง บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8

จํานวน 499,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านพรเจริญ - ลําห้วยยาง บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 8 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 010/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 162
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายางครูแก้ว บ้าน
หนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1

จํานวน 499,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่ายางครูแก้ว บ้านหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนอง
หญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 01/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 4
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองไผ่ 
หมู่ที่ 3

จํานวน 461,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดป่าบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ระยะทางยาว 154.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 04/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 128,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดรางระบายน้ํา และร่อง
ระบายน้ํา

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
รางระบายน้ํา และร่องระบายน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลหนองหญ้า
ไซ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ราคาใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย สาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์
การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 180
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 10,362  บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  13,638  บาท
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งบลงทุน รวม 104,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 104,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําตัวยู พร้อมฝาปด คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิด ก-30 สายบ้านนายจีน วิชัยศรี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3

จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําตัวยู พร้อม
ฝาปด คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ก-30 สายบ้านนายจีน วิชัย
ศรี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 11.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ที่ ทต.นซ
. 012/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้น
ราง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7

จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ขนาด
ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จํานวน 2 แถวๆละ 6
 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมกําแพงกันน้ําเซาะปากท่อ ปลาย
ท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ที่ ทต.นซ. 013/2563 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152
 ลําดับที่ 5
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 924,410 บาท

งบบุคลากร รวม 902,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 376,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรังปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก่
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 28
 มกราคม 2559 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
1) นักพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 497,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    
     
     

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
2566 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

     
     
     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1  จํานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
     พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน 
     การประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
     ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
       Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
       ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
  -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
     ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
  -  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
     จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
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กว่า 3 ช่อง
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสูง
อายุ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 12
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
     

โครงการฝึกอบรมการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่
บ้าน

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการจัด
ทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 260
 ลําดับที่ 2
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลหนองหญ้า
ไซ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 18
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความ
รุนแรงในครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว เช่น ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 13
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่าง อปท. จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระ
หว่าง อปท. เช่น ค่าเช่า หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อ
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน และหรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่ง
ขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปด - ปดการ แข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ เช่น ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า รื้อถอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้
จ่าย ในการ ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าเช่า
หรือค่าบริการรถสุขา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 2565) หน้าที่  204
  ลําดับที่  6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่า
ใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์การ
กีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบ
คุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่ง
ขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 209
 ลําดับที่ 6
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอด
เทียนพรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 279
 ลําดับที่ 8
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
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โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 280
 ลําดับที่ 9
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเปดประตูเล้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีเปดประตูเล้า เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 278
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป        
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โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอวังสามหมอ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอําเภอวังสามหมอ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่า
ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 281
 ลําดับที่ 11
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,025,578 บาท

งบกลาง รวม 14,025,578 บาท
งบกลาง รวม 14,025,578 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อชําระเงินต้นโครงการขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถยนต์ราชการ ตาม
สัญญาเงินกู้เลขที่  800040618624  ให้แก่ ธนาคารออมสินสาขา
วังสามหมอ คืนภายใน 10 ป
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ย โครงการขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถยนต์
ราชการ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่  800040618624  ให้แก่ ธนาคาร
ออมสินสาขาวังสามหมอ คืนภายใน 10 ป
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

     
     
     

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย    ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร
 .บ. ประกันสังคม  พ.ศ 2533   ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงาน เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว โดยการปฎิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก
.จ. ก.ท และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว.81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป (มกราคม – ธันวาคม)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,816,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป
ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็น
การดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,388,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมาก่อน โดยใช้
ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน
เบี้ยความพิการ คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ป และนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  เช่น การทาสี ตีเส้นทางเดิน
รถ  ทางเท้า  ทางข้าม  เครื่องหมายจราจร  สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร  แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสา
ล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
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ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 36,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวม
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท  
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
         
     

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสมบท 1 ส่วน และ รัฐบาลสมทบ 1 ส่วน โดยในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจํานวนเท่าที่ประชาชนจ่าย เข้า
กองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปและเป็นไปด้วยความ
อิสระตามศักยภาพทางการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะโดยยึดประโยชน์สุขที่
ประชาชนจะได้รับเป็นสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม และเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดํา
เนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศคณะ
กรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่า
บริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 20/4/2564  14:50:00 หน้า : 109/111



1. เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายได้ พ.ศ. 2559
 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2537
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27
 กันยายน 2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย
2. เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง
        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประ
จํา พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ
ตามสิทธิอันพึงได้รับตามประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง เงิน
ทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
3. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการฯ
        เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก่ผู้
ประสพภัยหรือ ทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมนุษยธรรม ตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติ
งานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
4. เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหาย
เนื่องจากการทํางานให้ราชการ
        เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญ
หาย เนื่องจากการทํางานให้ราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
จ้างเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ข้อ 6
5. ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด
ของพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  ลงวันที่  11 กันยายน 2552
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 438,378 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2
 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร  เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
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