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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

เทศบำลต ำบลภูผำแดง 
อ ำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธำนี 

 
                

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,980,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 16,023,618 บาท 

  งบกลาง รวม 16,023,618 บาท 

   งบกลาง รวม 16,023,618 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                  จ ำนวน  370,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 
ตำมกฎหมำยก ำหนด (ค ำนวณจำกอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง) 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2558 
2)  หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809/ 
ว 9  ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557   
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809/ 
ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม  2557 
 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                    จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเงินทดแทนในอัตรำร้อยละ 0.2   
ของค่ำจ้ำง โดยประมำณทั้งปี ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคม 
จะเป็นผู้ด ำเนินกำร แจ้งใบประเมินเงินสมทบให้ทรำบ 
 - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1)  พระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวำคม  2561 
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   เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรโครงกำรอ่ืน ๆ                         จ ำนวน  354,081 บำท 

      

  1.  เงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย             
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศ 
ไทย ตำมข้อบังคับสมำคม ส.ท.ท. (ค ำนวณจำกอัตรำร้อยละเศษ 
หนึ่งส่วนหกของรำยรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุนปีที่ล่วงมำแล้ว)  
จ ำนวน 54,081 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้           
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับค่ำบ ำรุงสมำคม พ.ศ. 2555 
2.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุภำพ 
-  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับ 
ท้องถิ่น  จ ำนวน  200,000   บำท 
  - เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ   
เรื่อง  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน 
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557   
3.  เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำล 
ต ำบลภูผำแดง จ ำนวน   100,000   บำท  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำรุงโรงพยำบำลและ 
หน่วยบริกำรสำธำรณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ                                                                  จ ำนวน  11,560,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล 
   - อำยุ 60 - 69 ปี คนละ 600.-บำท/เดือน 
   - อำยุ 70 - 79 ปี คนละ 700.- บำท/เดือน 
   - อำยุ 80 - 89 ปี คนละ 800.- บำท/เดือน  
   - อำยุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 .-บำท/เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ลงวันที่ 23 กันยำยน 2564   
2) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564  
3) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 134 ล ำดับที่ 1 

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร                                                                 จ ำนวน  2,105,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำรที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  
ในเขตเทศบำล  จ ำนวน 221 คน ดังนี้ 
   - อำยุ ต่ ำกว่ำ 18 ปี จ ำนวน 10 คน ๆละ 1,000.-บำท/เดือน  
เป็นเงิน 120,000.- บำท 
   - อำยุมำกกว่ำ18 ปี จ ำนวน 211 คน ๆ ละ 800.-บำท/เดือน  
เป็นเงิน 2,025,600.-บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2564  
2) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที ่2)  
ลงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564  
3) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 134 ล ำดับที่ 1 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                 จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบำล  
จ ำนวน  5  คน ๆ ละ  500.-บำท/เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
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1) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2564  
2) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที ่2) ลง
วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2564  
3) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/
ว 3034 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 134 ล ำดับที่ 1 

   เงินส ำรองจ่ำย                                                                         จ ำนวน  300,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณภัยเกิดขึ้น  
หรือกรณีกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย 
หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือ กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำ 
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือ 
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3215 
 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2559 

      

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.)                                       จ ำนวน  540,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับ ที ่17) พ.ศ. 2562 

      

    เงินช่วยพิเศษผู้รับบ ำนำญ                                                        จ ำนวน  47,737 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
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1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

 

    เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ                                                              จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

      

    เงินเพ่ิมจำกเงินบ ำนำญ 25 %                                                   จ ำนวน                                               76,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมจำกบ ำนำญ 25% ผู้รับบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563  

      

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)        จ ำนวน       470,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 3  
ของประมำณกำรรำยรับ ทุกประเภทประจ ำปีและมิให้น ำรำยรับ
ประเภท พันธบัตร เงินกู ้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมำรวมค ำนวณ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2556 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2563  
3) ตำมกฎกระทรวงกำรหักเงินจำกประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีสมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
4) ตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 
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   เงินช่วยพิเศษ       

    เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน                                    จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษค่ำท ำศพกรณีพนักงำนเทศบำล 
และลูกจ้ำงเสียชีวิตระหว่ำงปฏิบัติรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้   
1) ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี   
บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
มำตรำ 35 
 
 

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งานบริหารทั่วไป รวม 12,168,720 บาท 

  งบบุคลากร รวม 6,822,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท 

   เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           จ ำนวน  725,760 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนของผู้บริหำร 
นำยกเทศมนตรี         จ ำนวน 1 อัตรำ  
รองนำยกเทศมนตรี     จ ำนวน 2 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำขิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557     

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก                                     จ ำนวน  180,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งของผู้บริหำร 
นำยกเทศมนตรี       จ ำนวน 1 อัตรำ  
รองนำยกเทศมนตรี   จ ำนวน 2 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำขิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก                                                 จ ำนวน  180,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษของผู้บริหำร  
นำยกเทศมนตรี       จ ำนวน 1 อัตรำ  
รองนำยกเทศมนตรี   จ ำนวน 2 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำขิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

      

   
ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี                                                        
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                                                     จ ำนวน 

 
 

207,360 
 
บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 1 อัตรำ  
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี   จ ำนวน 1 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำขิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 
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ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                  จ ำนวน 

 
 

1,555,200 
 
บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  
ประธำนสภำเทศบำล       จ ำนวน    1 อัตรำ  
รองประธำนสภำเทศบำล   จ ำนวน    1 อัตรำ 
สมำชิกสภำเทศบำล         จ ำนวน  10 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินเดือน เงินค่ำตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนำยกเทศมนตรี  
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล สมำขิกสภำเทศบำล  
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และกำรจ่ำย 
ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,974,000 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  2,744,520 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้งเงิน  
 ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำ
ที ่ ก.ท. ก ำหนด จ ำนวน 7 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1. ปลัดเทศบำล                จ ำนวน  1 อัตรำ 
2. รองปลัดเทศบำล           จ ำนวน  1 อัตรำ 
3. หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ        จ ำนวน  1 อัตรำ 
4. นักทรัพยำกรบุคคล        จ ำนวน  1 อัตรำ 
5. นักจัดกำรงำนทั่วไป        จ ำนวน  1 อัตรำ 
6. นักจัดกำรงำนทะเบียน    จ ำนวน  1 อัตรำ 
7. นิติกร                        จ ำนวน  1 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
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3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                   จ ำนวน  252,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำรให้กับ 
พนักงำนเทศบำลตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  3  อัตรำ  ดังนี้ 
1) ปลัดเทศบำล           1 อัตรำ 
2) รองปลัดเทศบำล      1 อัตรำ 
3) หัวหน้ำส ำนักปลัดฯ   1 อัตรำ   โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)ฯ 

      

   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                                                                  จ ำนวน  258,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ   และเงินปรับปรุงค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงงำนทะเบียน จ ำนวน  1  อัตรำ   
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกำศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ 
ค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2561 
3) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ 
ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559  เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)ฯ 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ                                                   จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ กรณีลูกจ้ำงประจ ำได้รับ 
ค่ำจ้ำงถึงอัตรำค่ำจ้ำงข้ันสูง (ค่ำจ้ำงตัน)  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงงำน
ทะเบียน จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน       
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 8  
ลงวันที่ 17 เมษำยน  2561 เรื่อง ประกำศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำค่ำจ้ำงและกำรให้ลูกจ้ำง 
ของ อปท. ได้รับค่ำจ้ำง (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2561 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                            จ ำนวน  699,480 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 4 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร       จ ำนวน 1 อัตรำ 
2) พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
3) คนงำนทั่วไป                      จ ำนวน 2 อัตรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                   จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  เช่น เงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12  เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
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2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม  2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำร 
ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 4,862,900 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 2,098,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                  จ ำนวน 

 
 

1,490,000 
 
บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์ 
แก่เทศบำล เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปี 
แก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร                                     จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้กับพนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับอนุมัติ 
ให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือ วันหยุดรำชกำร   
ตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                             จ ำนวน  528,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ            จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,789,900 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    ค่ำเช่ำระบบสื่อสำรงำนทะเบียนรำษฎร                                        จ ำนวน  99,900 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำระบบสื่อสำรงำนทะเบียนรำษฎร 
ของส ำนักทะเบียน เทศบำลต ำบลภูผำแดง 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 167  ล ำดับที่ 7 

      

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  1,200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนในกำรปฏิบัติงำน 
ที่เก่ียวข้องกับส ำนักปลัดเทศบำล หรือจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
ของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร                                           จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  1.  ค่ำรับรอง      
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับรอง กำรต้อนรับบุคคล  
กลุ่มบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำน   
หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษำดูงำน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5  กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562  
2.  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น      
- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น   
หรือคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำร     
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5  กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562  
3. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี      
-  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธีต่ำงๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ  
วันปิยมหำรำช เป็นต้น  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกำรจัดงำน   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำสินไหมทดแทน                                               จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเสียหำยในกรณีที่พนักงำนเทศบำล  
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง กระท ำผิดละเมิดต่อบุคคลภำยนอก  
โดยเทศบำลจักต้องชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน  
แก่บุคคลภำยนอก แทนพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ  
และพนักงำนจ้ำงก่อนใช้สิทธิไล่เบี้ยภำยหลัง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0804.4/ว 785  
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรำยงำน 
ควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง                                                    จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  กรณีครบวำระ  
ยุบสภำ  กรณีแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  และกรณีคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่  และกรณีอ่ืนๆ และหรือกำร
รณรงค์  ประชำสัมพันธ์ หรือกำรให้ข้อมูล ข่ำวสำรแก่ประชำชน 
ให้ทรำบถึงสิทธิ และหน้ำที่ กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง เป็นต้น  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว5013  
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณ  
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

      

    ค่ำใช้จ่ำยขบวนแห่งำนประจ ำปีทุ่งศรีเมือง                                     จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดขบวนแห่งำนประจ ำปี 
ทุ่งศรีเมือง อุดรธำนี ส ำหรับขบวนแห่ในกลุ่มเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบและ หนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ 
ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวำคม  2559 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. (2566 – 2570) หน้ำ 116  ล ำดับที่  4 
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    ค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงของเทศบำล                   จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรคัดเลือกพนักงำน  
และลูกจ้ำงของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
กำรคัดเลือกพนักงำนและลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                              จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ   
ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิน 
ทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                  จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของเทศบำล                              จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร รวมถึง 
กำรศึกษำดูงำน เป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรฯ ค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำพำหนะ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร ฯลฯ  
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ  165 ล ำดับที่ 1 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                          จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  2564    
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน                                                                         จ ำนวน  300,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  
ยำงลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม ที่เย็บกระดำษ ลวดเย็บกระดำษ  
สมุดบัญชี ซองเอกสำร น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน ในส ำนักงำน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                                                                 จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวต่ำงๆ  เช่น แก้วน้ ำ ถ้วย  
ชำม ช้อน ส้อม กระติกน้ ำร้อน เป็นต้น และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  
ที่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยประเภทนี้ 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                                                          จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   
ยำงรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ำมันเบรก น้ ำกลั่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564     
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            จ ำนวน  170,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564     
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่                                                             จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ 
ป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ                                                                                จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน และอำคำรที่อยู่ในควำม 
ดูแลของเทศบำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล                                                          จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของส ำนักงำน และอำคำรที่อยู่ใน 
ควำมดูแลของเทศบำล เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์                                                                    จ ำนวน  120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร 
ของส ำนักงำนเทศบำล เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี ค่ำเช่ำหมำยเลข 
โทรศัพท์ เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่ำบริกำรไปรษณีย ์                                                                  จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์  เช่น ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ   
ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในระบบ 
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 463,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 463,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ                                                         จ ำนวน  99,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที ่ 10   
จ ำนวน 1 ซุ้ม ขนำด  3.5 x 6  เมตร          
มีรำยละเอียด  ดังนี้ 
- กรอบไฟเบอร์กลำส  ขนำด  2.20 x 3.60  เมตร 
- ป้ำยทรงพระเจริญ  ขนำด 0.40 x 2.00  เมตร 
- ครุฑ  ขนำด 0.50  เมตร 
- พำนพุ่มเงิน  พำนพุ่มทอง  ขนำด  1.00  เมตร 
- ตรำสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลำส  ขนำด  1.00  เมตร 
- ฐำนไฟเบอร์กลำส  ขนำด  1.40 x 3.50  เมตร 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
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 - เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำ พ.ศ. (2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1  
พ.ศ. 2565 หน้ำที่ 13 ล ำดับที ่1 

    จัดซื้อโต๊ะท ำงำน                                                                   จ ำนวน  4,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนขนำด 6 ฟุต พร้อมกระจก  จ ำนวน 1 ตัว 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย                             จ ำนวน 
 (ส ำหรับติดตั้งภำยนอกส ำนักงำน) 

 300,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย 
แบบมุมมองคงท่ี  จ ำนวน  176,000 บำท ส ำหรับติดตั้งภำยนอก
อำคำร  ส ำหรับใช้ในงำนรักษำควำมปลอดภัยทั่วไปและงำน
อ่ืน ๆ (ข้อ 4)  จ ำนวน  8 ตัว (ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง) 
- อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำน
เครือข่ำย (Network  Video  Recorder)  จ ำนวน   22,000 บำท 
 แบบ  8  ช่อง  1  เครื่อง (ข้อ 10) (Network  Video  Recorder)  
 แบบ  8  ช่อง 
- จัดซื้อจอมอนิเตอร์  ขนำด  40  นิ้ว 1 จอ จ ำนวน 6,500 บำท  
- จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ขนำด  1  KHz    1  เครื่อง      
- จัดซื้อตู้   RACK  ขนำด   6U    1  ตู้      
- ค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรติดตั้ง 
- จัดซื้อเครื่องส่งสัญญำณ     2   ตัว      
- จัดซื้อเสำอำกำศกระจำยสัญญำณ      2   ชุด  
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- จัดซื้อเครื่องรับสัญญำณ      4    จุด      
ค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรติดตั้ง   1   งำน      
 สำย  LAN  สำยไฟ  ตู้  BOX  และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
- ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้ำ 11 ล ำดับที่ 1 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์                                             จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง ของครุภัณฑ์ 
ขนำดใหญ่ เช่น  เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ  ซึ่งไม่รวมถึงค่ำ 
ซ่อมบ ำรุงปกติหรือ ค่ำซ่อมกลำง                    
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนรัฐพิธีและรำชพิธีในวันส ำคัญของชำติ        จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและรำชพิธีต่ำงๆ 
ของอ ำเภอหนองวัวซอ 
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- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้ำ 169  
ล ำดับที่ 18  
 

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,357,540 บาท 

  งบบุคลากร รวม 777,540 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 777,540 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  735,540 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
2) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                    จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                   จ ำนวน  42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร ตำมบัญชีอัตรำ 
เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 652  ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดอนและวิธีกำรจ่ำยเงิน 
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7) 
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  งบด าเนินงาน รวม 580,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                             จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  
พ.ศ. 2562 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  330,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำงำน 
ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  
ค่ำเช่ำบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำร ค่ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน หรือ
พัฒนำ website ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่  
ค่ำจัดท ำเอกสำรแผ่นพับ  โปสเตอร์  วำรสำร  ปฏิทิน  หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำ 
บริกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
ของเทศบำล      
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564      
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร                                            จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร  
เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรในกรณีท่ีมีกำรประชุม 
คำบเก่ียวมื้ออำหำร ค่ำเช่ำห้องประชุม ค่ำดอกไม้ตกแต่งสถำนที่ประชุม  
ค่ำใช่จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น เป็นต้น  กำรประชุมรำชกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็นกำรประชุมที่เก่ียวข้อง 
กับกำรภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ประชุม
ประจ ำเดือน ประชุมกรรมกำรต่ำงๆ ที่เทศบำลตั้งขึ้น ประชุมเก่ียวกับ
แผนพัฒนำเทศบำล ประชุมระหว่ำงหน่วยงำน ประชุมระหว่ำงส่วนรำชกำร 
ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ หรือซักซ้อมควำมเข้ำใจ 
ในระเบียบวิธีปฏิบัติต่ำงๆ รับทรำบและรับฟังปัญหำอุปสรรค 
หรือพิจำรณำหำข้อยุติ ประสำนงำนหรือแก้ไขปัญหำเฉพำะ 
เรื่องร่วมกัน ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2)  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766  
ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3)  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.3/ว 1239  
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 เรื่อง  แนวทำงกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่นๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ                     จ ำนวน 
นอกรำชอำณำจักร          

 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ  
ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน 
พิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต  หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                    จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล                               จ ำนวน 
เพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล  

 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดเวที 
ประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบลเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล   
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ค่ำอำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม ตลอดจน 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้         
1)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
2)  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
3)  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0810.3/ว 1239  
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565    
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 167 ล ำดับที่ 11 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                        จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  2564    
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท 

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม                                                  จ ำนวน  120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต   
รวมถึงอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ เช่น ค่ำเคเบิ้ลทีวี  
ค่ำเช่ำช่องดำวเทียม เป็นต้น  และให้หมำยควำมรวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
เพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับ 
กำรใช้บริกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  
มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564      
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง                                จ ำนวน  5,000 บำท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

- เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์  
และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING)   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 3,630,260 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,466,260 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,466,260 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                   จ ำนวน  1,764,480 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยจ่ำยให้กับพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง             จ ำนวน  1  อัตรำ 
2) หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี    จ ำนวน  1  อัตรำ 
3) นักวิชำกำรคลัง                    จ ำนวน  1  อัตรำ 
4) นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้         จ ำนวน  1  อัตรำ 
5) นักวิชำกำรพัสดุ                   จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                   จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร ตำมบัญชีอัตรำ 
เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง             จ ำนวน  1  อัตรำ 
2) หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี    จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 652  ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดอนและวิธีกำรจ่ำยเงิน 
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7) 
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   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                            จ ำนวน  636,780 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้   จ ำนวน  3  อัตรำ 
2) พนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง  จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                    จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,146,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                             จ ำนวน  42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2562 
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   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ            จ ำนวน  9,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  540,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำงำน 
ในกำรปฏิบัติงำนและงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกองคลัง  
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่ำจัดท ำเอกสำร 
แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ  
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำร 
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล     
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ                     จ ำนวน 
นอกรำชอำณำจักร 

 30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ   
ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน 
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต  หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    

      



หน้า 30 จาก 102 

 

- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                    จ ำนวน  40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ          
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน                              จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดท ำ 
แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น กำรออกเดินส ำรวจภำค 
สนำม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ เอกสำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้         
1) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 3431  
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2552 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/
ว 1795  ลงวันที่  6  กันยำยน  2560        
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 167 ล ำดับที่ 8 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                        จ ำนวน  80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน                                                                        จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ  
ยำงลบ ไม้บรรทัด แฟ้ม ที่เย็บกระดำษ ลวดเย็บกระดำษ  
สมุดบัญชี ซองเอกสำร ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                                                          จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   
ยำงรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ำมันเบรก น้ ำกลั่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                      จ ำนวน  130,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกส ำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดำษ
ต่อเนื่อง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมำส์ ฮำร์ดดิสก์
ไดร์ฟ เมมโมรี่ซิป ซีดีรอมไดร์ฟ ปริ้นเตอร์ จอมอนิเตอร์ เรำเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   ค่ำบริกำรไปรษณีย ์                                                                  จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย์ เช่น ค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ   
ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในระบบ 
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
 

    

  งบลงทุน รวม 18,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 18,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อเก้ำอ้ี                                                                          จ ำนวน  13,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ 
- เก้ำอ้ีแบบมีพนักพิง 2 ข้ำง  จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บำท 
- เก้ำอ้ีแบบมีพนักพิง 2 ข้ำง ส ำหรับหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
จ ำนวน 1 ตัว 
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- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

    จัดซื้อโต๊ะท ำงำน                                                                 จ ำนวน  4,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำนขนำด 6 ฟุต พร้อมกระจก  
ส ำหรับหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินและบัญชี  จ ำนวน 1 โต๊ะ 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
 

    

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 150,230 บาท 

  งบบุคลากร รวม 150,230 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 150,230 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  150,230 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน    จ ำนวน  1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,478,060 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,213,060 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,213,060 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  949,140 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1)  นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย             จ ำนวน   1  อัตรำ 
2)  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                จ ำนวน   1  อัตรำ 
3)  เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  จ ำนวน   1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                        จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล เช่น เงินเพ่ิมค่ำ 
ครองชีพชั่วครำว เงินเพ่ิมตำมคุณวุฒิ ที่ กพ. รับรอง เป็นต้น 
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  3 ปี จ ำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 

      

   ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ                                                                  จ ำนวน  264,720 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  และจ่ำยเป็นเงินปรับปรุง 
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  ในต ำแหน่ง  พนักงำนดับเพลิง   
ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  จ ำนวน  12  เดือน 
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ                                                 จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ  เช่น เงินเพ่ิม 
ค่ำครองชีพชั่วครำว จ ำนวน  12  เดือน  ตำมกรอบอัตรำก ำลัง  3 ปี  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที ่2) 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                          จ ำนวน  964,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง เงินปรับปรุง 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  โดยค ำนวณ 
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้พนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
1)  พนักงำนขับรถบรรทุกน้ ำ      จ ำนวน   1  อัตรำ 
2)  พนักงำนดับเพลิง               จ ำนวน   3  อัตรำ 
3)  คนงำนป้องกันฯ                จ ำนวน   2  อัตรำ 
4)  คนงำนดับเพลิง                 จ ำนวน   1  อัตรำ 
5)  พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง 
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   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                    จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ.  
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                     จ ำนวน 

 
 

200,000 
 
บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับ อปพร. ในกรณีที่ อปท.  
มีค ำสั่งใช้ให้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. เกี่ยวกับ 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือกำรรักษำ 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนตำมกฎหมำย เช่น กำรป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้ 
แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/
ว 1634  ลงวันที่  22  กันยำยน  2557 
3) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/
ว 611  ลงวันที่  9  มีนำคม  2561 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 65,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงกำรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ                       จ ำนวน 
ประชำชนอ ำเภอหนองวัวซอ 

 15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ่น 
ในกำรด ำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน 
ของอ ำเภอหนองวัวซอ 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 161 ล ำดับที่ 7 

      

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 157 ล ำดับที่ 6  
 

      

 งานเทศกิจ รวม 301,880 บาท 

  งบบุคลากร รวม 199,380 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 199,380 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  199,380 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) นักจัดกำรงำนเทศกิจ             จ ำนวน  1  อัตรำ 
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำร 
ค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
 

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนกำรจรำจร                               จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมวินัยกำรจรำจร  
แก่ครูและนักเรียนในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร เครื่องดื่มค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำย 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำ 158 ล ำดับที่ 7 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุจรำจร                                                                          จ ำนวน  80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุจรำจร  เช่น  กรวยจรำจร  แผงกั้นจรำจร   
กระบองไฟ ไฟแวบ ป้ำยไฟจุดตรวจ เสื้อก๊ักสะท้อนแสง ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  2564   เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 2,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อเก้ำอ้ี จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ตัว 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ -รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 378,500 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 340,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรฝึกอบรมกำรดับเพลิงในอำคำร                                        จ ำนวน   20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรม 
ดับเพลิงในอำคำรและโรงเรียนในเขตเทศบำล โดยมีค่ำใช้จ่ำย   
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบฯ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้ำ 159 ล ำดับที่ 1 

     

    
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)              จ ำนวน 
หลักสูตรจัดตั้ง 

 150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง  ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง  
โดยมีค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ  
อุปกรณ์ต่ำงๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2565  หน้ำ 11 ล ำดับที่ 2 

    โครงกำรสำธำรณภัยส ำหรับเยำวชน                                            จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรฝึกอบรมสำธำรภัยส ำหรับ 
เยำวชนในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำ 163 ล ำดับที่ 16 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                                                                    จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่ 
ส ำหรับเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์  
และถ่ำนไฟฉำย ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกำย                                                                  จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยที่ใช้เป็นส่วนรวมของ 
พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้ง 
สำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กำงเกง ผ้ำ  รองเท้ำ  
หมวก ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำวัสดุ 
เครื่องแต่งกำยเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560    
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                  จ ำนวน  80,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ท่อสำยส่งน้ ำ  
สำยดับเพลิง  หัวฉีดน้ ำดับเพลิง ท่อดูดน้ ำดับเพลิง ข้อต่อ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

      

  งบลงทุน รวม 38,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 38,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อเก้ำอ้ี                                                                          จ ำนวน  2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีระดับปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 ตัว            
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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    จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                                                            จ ำนวน  3,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด   
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำนประมวลผล   จ ำนวน  23,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำน 
ประมวลผล  จ ำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก 
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลย ี
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำ ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)  โดยมีควำมเร็ว 
สัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 3.6 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
หรือดีกว่ำ ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลัก 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วย 
ควำมจ ำหลักในกำรแสดง ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
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- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ 
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ  
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
 - มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
 - มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว  
ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080)   
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  

      

  - ตั้งตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ 
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 30 ธันวำคม  
พ.ศ. 2564  ข้อ 10 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
  1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1   จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED สี ชนิด  
Network  แบบที่ 1 (20 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
 1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi 
 2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4  
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ  
20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 4. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัติโนมัติได้ 
 5. มีหน่วยควำมจ ำ (Memory)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  256 MB 
 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
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 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)  
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
และสำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 8. มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 9. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนด 
ขนำดของกระดำษเองได้ 
 - ตั้งงบประมำณตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน 
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
  1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 7,115,639 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,453,794 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,453,794 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                   จ ำนวน  668,920 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ        จ ำนวน  1 อัตรำ 
2) นักวิชำกำรศึกษำ                    จ ำนวน 1 อัตรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
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   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                 จ ำนวน    42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้    
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 652  
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559  เรื่อง ประกำศ ก.จ.และ ก.ท.เรื่องมำตรฐำน 
ทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือนและประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)ฯ 

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                           จ ำนวน  1,732,874 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  โดยค ำนวณ 
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
1) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (คุณวุฒิ)                 จ ำนวน 4 อัตรำ  
2) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ขับรถรับ-ส่งนักเรียน) จ ำนวน 2 อัตรำ    
3) พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ทักษะ)                  จ ำนวน 1 อัตรำ      
4) พนักงำนจ้ำงทั่วไป                                   จ ำนวน 4 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้    
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                   จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง   
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม  2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) 

      



หน้า 46 จาก 102 

 

  งบด าเนินงาน รวม 1,828,645 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                             จ ำนวน  96,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นตำมสิทธิที่จะได้รับ  ตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ            จ ำนวน  75,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล  
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,421,645 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                              จ ำนวน  475,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนในกำรปฏิบัติงำน 
ที่เก่ียวข้องกับกองกำรศึกษำ หรือจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
กับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                         จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบี้ยเลี้ยง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  
ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ  ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สนำมบิน   
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำงหรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต  
หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อประชุม ฝึกอบรม  
สัมมนำ ดูงำน  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก                  จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกรองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำย 
ต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรร  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 123  ล ำดับที่  19 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                    จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ          
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

     

    โครงกำรภูมิทัศน์งำมตำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กน่ำอยู่                           จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภำยนอก 
อำคำรเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้         
1) ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 3431  
ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2552 
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก  
ที ่มท 0808.3/ว 1795  ลงวนัที่  6  กันยำยน  2560        
- ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำ 124 ล ำดับที่ 21 

    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)     จ ำนวน  43,800 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)  
ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง  
จัดสรรในอัตรำคนละ 438 บำท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กด ำบลภูผำแดง  จ ำนวน 101 คน  
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1)หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ 
ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี ้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อ 
ได้รับกำรจัดสรร   
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  หน้ำ 122 ล ำดับที่ 15  

      

    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)        จ ำนวน  30,300 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)  
ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง  
จัดสรรในอัตรำคนละ 300 บำท/ปี  (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลภูผำแดง จ ำนวน 101 คน  
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ 
ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อ 
ได้รับกำรจัดสรร 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 122 ล ำดับที่ 14 

      

    
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ                                    จ ำนวน 
(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)) 

 171,700 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) ส ำหรับนักเรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง จัดสรรในอัตรำคนละ  
1,700 บำท/ปี (เด็กปฐมวัย 2-5 ปี) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบล 
ภูผำแดง จ ำนวน 101 คน  
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ 
ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อ 
ได้รับกำรจัดสรร 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้ำ 121  ล ำดับที่ 11 
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    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำหนังสือเรียน)                จ ำนวน  20,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำหนังสือเรียน)  
ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง  
จัดสรรในอัตรำคนละ 200 บำท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี)  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลภูผำแดง  จ ำนวน 101 คน  
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562  
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรร  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำ 121 ล ำดับที่ 12  

      

    
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน    จ ำนวน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 

 519,645 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน  ส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 245 วัน อัตรำคนละ 21 บำท ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ต ำบลภูผำแดง  จ ำนวน 101 คน 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท.0816.2/ว5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565    
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำ 123 ล ำดับที่ 17  

      

    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)           จ ำนวน  20,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน)  
ส ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง  
จัดสรรในอัตรำคนละ 200 บำท/ปี (เด็กปฐมวัย 3-5 ปี) 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลภูผำแดง  จ ำนวน 101 คน  
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 2786  
ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2562 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรร   
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ  121 ล ำดับที่ 13 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                        จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  -  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน 
เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
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1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   ค่าวัสดุ รวม 136,000 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                                                           จ ำนวน  40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ไม้ถูพ้ืน  
ผงซักฟอก น้ ำยำล้ำงจำน สบู่ น้ ำยำดับกลิ่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                                                         จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   
ยำงรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ำมันเบรก น้ ำกลั่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            จ ำนวน  66,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์                                                    จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ เช่น  
น้ ำยำต่ำงๆ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ส ำลี และผ้ำพันแผล  
หน้ำกำกอนำมัย ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร่                                                             จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ป้ำยโฆษณำบอร์ด
ส ำเร็จรูป กระดำษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด กระดำษอัดภำพ   
ล้ำงอัดขยำยภำพ ส ีพู่กัน ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ                                                                                จ ำนวน  90,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์เด็กเล็กและโรงอำหำร 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง รวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
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1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์                                                                   จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง รวมถึงค่ำใช้จ่ำย 
ที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำภำษ ีค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์ 
เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  

 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,833,200 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,833,200 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้แก่โรงเรียน 4 แห่ง                                จ ำนวน 
ในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง 

 456,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำกำรศึกษำให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง 
ในเขตเทศบำล เพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำ  
คุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอน เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570  หน้ำ 119 ล ำดับที่ 7 
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สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวัน              จ ำนวน 
โรงเรียนในเขตเทศบำล) 

 2,377,200 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับอนุบำล-ประถมศึกษำ 
ชั้นปีที่ 6 (สพฐ.) โรงเรียนในเขตเทศบำล จ ำนวน 200 วัน 
อัตรำคนละ 21 บำท 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท.0816.2/ว5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565    
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หน้ำ 122  ล ำดับที่ 16  
 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,145,871 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,745,265 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,745,265 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                            จ ำนวน  2,451,265 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับครูเทศบำลประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี้    
1) ครู  ค.ศ.2                     จ ำนวน 7 อัตรำ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ 
ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2566 เพ่ือรองรับกำรจัดสรร 
งบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 

      

   เงินวิทยฐำนะ                                                                          จ ำนวน  294,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ให้แก่ครู
เทศบำล  จ ำนวน  7 อัตรำๆ ละ 3,500 บำท/เดือน  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์  2548  เรื่อง แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร 
เบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 
3) ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของพนักเทศบำล พ.ศ. 2564 
4) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ 
ว2140 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2566 เพ่ือรองรับกำรจัดสรรงบประมำณ 
เงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
 

  งบด าเนินงาน รวม 1,388,106 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำร Big Cleaning Day                                                    จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค และท ำควำม
สะอำด ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลภูผำแดง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้ำ 118 ล ำดับที่ 3 

      

    โครงกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร                                                         จ ำนวน   5,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2566–2570) หน้ำ 118 ล ำดับที่ 2 

    โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน                                              จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
ภำยในประเทศของบุคลำกรกองกำรศึกษำ  เช่น ค่ำรถ   
ค่ำวุฒิบัตร ค่ำอำหำร ค่ำท่ีพักและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)  หน้ำ 120  ล ำดับที่ 8 

      

    โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ                                                          จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เช่น  
ค่ำของรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 127 ล ำดับที่ 10 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                          จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำร 
จ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าวัสดุ รวม 1,288,106 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                                                              จ ำนวน  1,278,106 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับอนุบำล-ประถมศึกษำ 
ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบำล และส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง จ ำนวน 260 วัน อัตรำคนละ 7.37   
เป็นเงิน 1,084,569.20 บำท 
  โรงเรียนบ้ำนหนองอ้อ  จ ำนวน  176 คน 
  โรงเรียนบ้ำนโนนหวำย จ ำนวน  237 คน 
  โรงเรียนรัฐประชำ 509 จ ำนวน  153 คน 
- เพ่ือจ่ำยเป็นเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลภูผำแดง จ ำนวน 260  อัตรำคนละ 7.37 บำท  
เป็นเงิน 193,536.20 บำท ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล 
ภูผำแดง จ ำนวน 101 คน 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท.0816.2/ว5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรร 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้ำ 120 ล ำดับที่ 9 

      

   วัสดุก่อสร้ำง                                                                      จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรำย ซีเมนต์  
จอบ เสียม ขวำน ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ก๊อกน้ ำ และวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 12,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 12,500 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อเก้ำอ้ี                                                                          จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ เก้ำอ้ีแบบมีพนักพิง 2 ข้ำง   
จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บำท 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์                                                         จ ำนวน  2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 โต๊ะ 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,092,120 บาท 

  งบบุคลากร รวม 3,286,020 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,286,020 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  1,438,020 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมต ำแหน่งและอัตรำที่ ก.ท.ก ำหนด 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยให้จ่ำยกับพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
1)  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ      จ ำนวน  1  อัตรำ 
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2)  พยำบำลวิชำชีพ                       จ ำนวน  2  อัตรำ 
 - เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณ 
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                        จ ำนวน  90,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล เช่น เงินพ.ต.ส.  
ให้กับพยำบำลวิชำชีพที่มีสิทธิที่จะได้รับตำม พ.ร.บ.  
วิชำชีพกำรพยำบำล โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
จ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) พยำบำลวิชำชีพ                   จ ำนวน 2 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท. 
3) ประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                  จ ำนวน  126,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร ให้ 
กับพนักงำนเทศบำลตำมบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ของพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
จ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1)  ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ          จ ำนวน  1  อัตรำ 
2)  พยำบำลวิชำชีพ                           จ ำนวน  2 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
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1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 652  
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559   เรื่อง  ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำย 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)ฯ 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                            จ ำนวน  1,560,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
1) ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร       จ ำนวน 1 อัตรำ 
2) พนักงำนขับรถบรรทุกขยะ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
1) คนงำนเก็บขยะมูลฝอย      จ ำนวน 7 อัตรำ 
2) คนงำนกวำดขยะมูลฝอย    จ ำนวน 3 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36  
ลงวันที่ 26  สิงหำคม 2558 เรื่องประกำศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.  
เรื่องมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับพนักงำนจ้ำง 

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                จ ำนวน  72,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวส ำหรับพนักงำนจ้ำง   
เงินเพ่ิมค่ำตอบแทนส ำหรับพนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะ 
เป็นกำรเสี่ยงภัยต่อสุขภำพ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือส ำนักงำน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม  2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต.  
เรื่องก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) 
3) ประกำศ ก.ท. เรื่อง  มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับเงินเพ่ิมส ำหรับ 
พนักงำนจ้ำงผู้ปฏิบัติงำนที่มีลักษณะเป็นกำรเสี่ยงภัยต่อสุขภำพ   
พ.ศ.2564  ลงวันที่  25  สิงหำคม  2564 
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4) หนังสือส ำนักงำน  ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ ว 2061   
ลงวันที่  16 กันยำยน  2564 
5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

  งบด าเนินงาน รวม 2,806,100 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 224,100 บาท 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร                                     จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
ให้กับพนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำงเทศบำล  ที่ได้รับ 
อนุมัติให้ปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำรปกติ หรือวันหยุดรำชกำร   
ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  หรือตำมภำรกิจตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 
กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                            จ ำนวน  177,600 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ            จ ำนวน  26,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 2,445,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  2,375,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรหรือค่ำจ้ำงบริกำร  
ให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน และงำนต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่ำถ่ำยเอกสำร  
ค่ำเย็บหนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำธรรมเนียม 
ต่ำงๆ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ฯลฯ  
 - เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                              จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ   
ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วน 
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือ 
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                    จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ          
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
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1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                         จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 137,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ                                                                      จ ำนวน  120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบล 
ภูผำแดง  รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน  เช่น ค่ำบริกำร  
ค่ำภำษี เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำบริกำรโทรศัพท์                                                                จ ำนวน  17,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรติดต่อรำชกำร 
ของศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลต ำบลภูผำแดง รวมถึง 
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำภำษี  
ค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศัพท์  เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 683,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 385,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                        จ ำนวน 

 
 

120,000 
 
บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป 
ให้แก่อำสำสมัครบริกำรท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล 
ท้องถิ่น ของ อปท. และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 0803  
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง แนวทำงกำรจัดอบรมหลักสูตร 
ที่เก่ียวกับกำรดูลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิงของ อปท. 
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.2/ว 2318  
ลงวันที่ 21 เมษำยน  2564  เรื่อง แนวทำงจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยฯ  
ให้แก่อำสำสมัครบริบำลของ อปท. 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                         จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  
ค่ำป้ำยโครงกำร วัสดุควบคุมโรค  ค่ำสำรเคมีก ำจัดแมลง 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562    
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2)  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 137 ล ำดับที่ 8 

    โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำของกิจกำรที่มีอันตรำยต่อสุขภำพ                      จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเจ้ำของกิจกำร 
ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย 
โครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำวัสดุกำรอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2)  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 136  ล ำดับที่ 4 

      

    โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน                                         จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 142 ล ำดับที่ 23 

      

    โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                                       จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  
เช่น ค่ำทรำยอะเบท ค่ำน้ ำยำพ่นก ำจัดยุง ค่ำป้ำยโครงกำร  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2)  ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 137 ล ำดับที่ 6 

    โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ                                    จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้ำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำวัคซีน ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและ 
เครื่องดื่ม ค่ำตอบแทนกำรส ำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ค่ำตอบแทนกำรฉีดวัคซีนและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0120  
ลงวันที่ 12  มกรำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรป้องกัน 
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ของ อปท. 
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ 1745  ลงวันที่  31  สิงหำคม 2560 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.5/ 1042  ลงวันที่  10  เมษำยน  2561 เรื่อง  
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ 
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
กรมพระศรีสวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำวี 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  หน้ำ 137 ล ำดับที่ 7  
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   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์                                                   จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น คลอรีน  
โซดำไฟ น้ ำยำพ่นก ำจัดแมลงวัน  แอลกอฮอล์  น้ ำยำต่ำงๆ  
เวชภัณฑ์ต่ำงๆ  ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเครื่องแต่งกำย                                                                   จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเครื่องแต่งกำยกู้ชีพ เช่น   
ชุดยูนิฟอร์มแถบสะท้อนแสง  เสื้อก๊ัก ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 118,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 118,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง                                                        จ ำนวน  8,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ ำนวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป 
1) มีมือจับชนิดฝัง 
2) คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2564 
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ                                               จ ำนวน  36,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสำรระบบ VHF/FM  
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ และถ่ำนไฟฉำย จ ำนวน 3 เครื่อง  
คุณลักษณะเฉพำะสังเขป  ระบบ VHF / FM 
1) ขนำดก ำลังส่ง 5 วัตต์ 
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชำร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน  
เสำยำง เหล็กพับ 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. (2566 - 2570)  เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  หน้ำที่ 17  ล ำดับที่ 15 

      

   ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       

    จัดซื้อเตียงรถฉุกเฉิน                                                            จ ำนวน  36,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเตียงรถฉุกเฉิน 
แบบโครงรถส่วนใหญ่ท ำจำกอลูมิเนียม สำมำรถปรับในท่ำนั่ง  
และปรับนอน ปรับสูง-ต่ ำได้  ขำรถเข็นผู้ป่วย ใส่ลูกล้ออย่ำงดี  
แบบหมุน 2 ล้อ ไม่หมุน 2 ล้อ  สำมำรถพับขำเพ่ือน ำขึ้นท้ำยรถ  
(Ambulance) ได้สะดวก มีรำวกั้นเตียง 2 ข้ำง และเข็มขัด 
รัดผู้ป่วย 2 เส้น ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง  ปรับในส่วนหัวได้ถึง  
65 องศำ  รับน้ ำหนักได้ถึง 180 กิโลกรัม 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชี 
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
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1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. (2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่  17  ล ำดับที่ 16   

    จัดซื้อเปลตัก  4,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเปลตักแบบตักประกบข้ำงล ำตัว  
โครงสร้ำงอลูมิเนียมแบบแยกชิ้นได้ พับเก็บได้ มีสำยรัดป้องกัน 
ผู้ป่วยตกหล่น สำมำรถปรับควำมยำวเปลได้  
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 17 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนประมวลผล              จ ำนวน  23,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ส ำหรับงำน 
ประมวลผล  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก  
(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลย ี
เพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร 
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็ว 
สัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 3.6 GHz จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
หรือดีกว่ำ ดังนี้  
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1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ หน่วยควำมจ ำแยกจำกหน่วยควำมจ ำหลัก 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ 
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดง ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุ 
ไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรอืดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)   
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
- ตั้งงบประมำณตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564  
ประกำศ ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2564 

      

  - เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม  2564 เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1          จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ LED  ส ีชนิด Network  แบบที่ 1  
(20 หน้ำ/นำที)  จ ำนวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

      



หน้า 70 จาก 102 

 

 1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi 
 2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4  
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ  
20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 4. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัติโนมัติได้ 
 5. มีหน่วยควำมจ ำ (Memory)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  256 MB 
 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ  
10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และสำมำรถ 
ใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 8. มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 9. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด 
ของกระดำษเองได้ 
 - ตั้งงบประมำณตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน 
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน                                           จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข โครงกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน  
ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำจัดซื้อเกลือเสริมไอโอดีน ค่ำวัสดุกำรอบรม  
ค่ำวัสดุสำธิต และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
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1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) หน้ำ 138 ล ำดับที่ 12 

    โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม           จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสืบสำนพระรำช 
ปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัยมะเร็งเต้ำนม โดยมีค่ำใช้จ่ำย 
ประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน   
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุกำรอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้ำ 138 ล ำดับที่ 11 

      

    โครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์                               จ ำนวน  60,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมหมอหมู่บ้ำนใน 
พระรำชประสงค์ พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  
ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำวัสดุกำรอบรมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้ำ 139 ล ำดับที่ 13 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,321,930 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,093,930 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,093,930 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  668,280 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้ง 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปี  
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้กับพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
     1)  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม        จ ำนวน   1  อัตรำ 
     2)  นักพัฒนำชุมชน                           จ ำนวน   1  อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.         

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                   จ ำนวน   42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร ตำมบัญชีอัตรำ 
เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน โดยจ่ำยให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม   จ ำนวน  1 อัตรำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 652   
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำรจ่ำยเงินเดือน  
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่7)      

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                        จ ำนวน  379,650 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง  ตำมกรอบแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
1)  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน     จ ำนวน   1  อัตรำ 
2)  ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน             จ ำนวน   1  อัตรำ 
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- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/  
ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง  

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                จ ำนวน  4,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง   
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้      
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ 
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.  
และก.อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำร 
ให้พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 213,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท 

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                        จ ำนวน  48,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ        จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  120,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง 
ท ำงำนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนและงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับกองสวัสดิกำรสังคม ค่ำจ้ำงเหมำ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ ค่ำจัดท ำเอกสำรแผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  
และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล     
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                              จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ   
ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน 
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต  หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
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    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                                    จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง ลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม หรือ ค่ำใช้จ่ำย 
ท ำนองเดียวกัน ฯลฯ          
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                         จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 15,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อเก้ำอ้ี                                                                          จ ำนวน  2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีแบบมีพนักพิง 2 ข้ำง   
จ ำนวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บำท 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
 1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลง นที ่28 พฤษภำคม 2564   
เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

      



หน้า 76 จาก 102 

 

    จัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์                                              จ ำนวน  2,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 ตัว  
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1      จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์  หรือ LED  ส ีชนิด Network  แบบที่ 1 (20 หน้ำ/
นำที)  จ ำนวน 1 เครื่อง   
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1. มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi 
2. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ  
20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
3. มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ  
20 หน้ำต่อนำที (ppm) 
4. สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
5. มีหน่วยควำมจ ำ (Memory)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  256 MB 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Imterface) แบบ 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง และสำมำรถใช้งำนผ่ำน
เครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
8. มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
9. สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด 
ของกระดำษเองได้ 
- ตั้งงบประมำณตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
 
 

      



หน้า 77 จาก 102 

 

1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564    เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    สภำเด็กและเยำวชนในระดับต ำบล                                             จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสภำเด็กและเยำวชน 
ระดับต ำบล  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำจัดประชุม  
และจัดกิจกรรม/โครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะที่สภำเด็ก 
และเยำวชนเสนอ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
แห่งชำติ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ 
กำรแข่งชันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
3) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้ำ 133 ล ำดับที่ 6 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

   เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    ค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำล                           จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ืออุดหนุนให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองวัวซอ  
เป็นค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะในเขตเทศบำลต ำบลภูผำแดง   
-  เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้                                              
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791  
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560                                            
3) หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4750  
ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563     
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้ำที่ 109 ล ำดับที่ 82 
 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 19,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 19,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 19,000 บาท 

   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง                                   จ ำนวน  19,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง   
จ ำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะสังเขป 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย 
 2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 แรงม้ำ 
 3) ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี 
 4) พร้อมใบมีด 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  
ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
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1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำที่ 186  ล ำดับ
ที ่17 
 

 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 825,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 675,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                               จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงบริกำรอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน 
ตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                      จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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   ค่าวัสดุ รวม 615,000 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว                                                              จ ำนวน  175,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น น้ ำยำล้ำงจำน แปลงขัด
ห้องน้ ำ ถ้วย จำน ชำม แก้วน้ ำ ถุงพลำสติก ถังขยะ ค่ำวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562        
2) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                                                          จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   
ยำงรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ำมันเบรก น้ ำกลั่น ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            จ ำนวน  240,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564    เรื่อง รูปแบบและ 
กำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  งบลงทุน รวม 150,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 150,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์                                         จ ำนวน  150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง ของครุภัณฑ์ 
ขนำดใหญ่  เช่น  เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ ซึ่งไม่รวมถึง 
ค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือ ค่ำซ่อมกลำง   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 55,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ (กองสวัสดิกำรสังคม)                          จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ 
ในเขตเทศบำล  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ค่ำวัสดุอุปกรณ์   
และค่ำวิทยำกรในกำรฝึกอบรมอำชีพให้ประชำชนในเขตเทศบำล 
ต ำบลภูผำแดง 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ตำมระเบียกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้ำ  112  ล ำดับที่ 1 
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โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรขยะมูลฝอย             จ ำนวน 
(กองสำธำรณสุขฯ) 

 20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ 
กำรจัดกำรมูลฝอย โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำยโครงกำร  
ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน  
ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำวัสดุสำธิต และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ/หนังสือสั่งกำร 
1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 
3) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2538 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
5)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 149  ล ำดับที่ 8  

      

    โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำแผงลอย (กองสำธำรณสุข ฯ)  จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมผู้ประกอบกำร
ร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำแผงลอย ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุกำรอบรม  
ค่ำวัสดุสำธิต และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบ/หนังสือสั่งกำร 
1) พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
2) พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2530 
3) พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2538 
4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
5)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 138  ล ำดับที่ 10  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 90,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด                            จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกำรแข่งขัน 
กีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำชุดกีฬำ  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ได้แก่ ค่ำเช่ำหรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม  
ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ตัดสิน ค่ำจัดท ำป้ำยชื่อหรือทีมผู้เข้ำร่วมแข่งขันและหรือค่ำจัดท ำเกียรติบัตร
หรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่หรือถ้วยรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน  
เพ่ือเป็นกำรประกำศเกียรติคุณ เงินหรือของรำงวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะกำร
แข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 129  ล ำดับที่ 15 

      

    โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนในสถำนศึกษำต้ำนยำเสพติด           จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน 
ในสถำนศึกษำต้ำนยำเสพติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำชุด
กีฬำ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ได้แก่ ค่ำเช่ำหรือค่ำเตรียมสนำมแข่งขัน  
ค่ำอุปกรณ์กีฬำ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำม ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่
จัดกำรแข่งขันกีฬำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน ค่ำจัดท ำป้ำยชื่อหรือทีม
ผู้เข้ำร่วมแข่งขันและหรือค่ำจัดท ำเกียรติบัตรหรือประกำศเกียรติคุณ ค่ำโล่
หรือถ้วยรำงวัลที่มอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน เพ่ือเป็นกำรประกำศเกียรติคุณ  
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เงินหรือของรำงวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะกำรแข่งขัน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็น   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำที่ 128 ล ำดับที่ 14 

    
โครงกำรจัดส่งนักกีฬำ ประชำชน ตัวแทนเทศบำลเข้ำร่วม                  จ ำนวน 
กำรแข่งขันกีฬำ 

 
 

20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งนักกีฬำ ประชำชน  
ตัวแทนเทศบำลเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย    
ค่ำจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ระดับอ ำเภอ/จังหวัดที่หน่วยงำน 
รำชกำรจัดขึ้น หรืองำนกีฬำอ่ืนๆตำมนโยบำยรัฐ  หรืองำนกีฬำอ่ืนๆ 
ที่เทศบำลเป็นผู้จัดท ำโครงกำรขึ้น เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงนักกีฬำ ผู้ควบคุม
นักกีฬำ ผู้ฝึกสอน ค่ำชุดกีฬำ ค่ำพำหนะ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ และค่ำใช้จ่ำย
อ่ืน ตลอดโครงกำร  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำที่ 128  ล ำดับที่ 13 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุกีฬำ                                                                         จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ส ำหรับใช้ในลำนกีฬำเทศบำลต ำบลภูผำแดง 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
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2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 800,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 700,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรงำนกำชำดมะม่วงแฟร์และของดีหนองวัวซอ                       จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรงำนกำชำด 
มะม่วงแฟร์ และของดีหนองวัวซอ  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรจัดนิทรรศกำรเก่ียวกับสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร  
กำรประกวดกำรผลผลิต มะม่วงนอกฤดู และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 115  ล ำดับที่  1  

      

    โครงกำรงำนบุญประเพณีบุญบั้งไฟต ำบลหนองอ้อ-โนนหวำย         จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  เช่น  
ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดง ค่ำพิธีกร ค่ำเงินรำงวัล หรือของรำงวัล  
กรรมกำรตัดสิน ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำจัดตกแต่งสถำนที่  
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรจัดงำน ค่ำป้ำย ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 125 ล ำดับที่  4 
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    โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จ ำนวน  40,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ 
ทำงศำสนำและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย  ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ   
ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรม 
ตำมวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่  
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 127 ล ำดับที่  9 

      

    โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์                                              จ ำนวน  50,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ เชน่  
ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
ค่ำของขวัญผู้สูงอำยุ ค่ำดอกไม้ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำขบวนแห่ ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 125 ล ำดับที่ 3 

      

    โครงกำรจุดบั้งไฟบวงสรวงดอนปู่ตำ                                           จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจุดบั้งไฟบวงสรวง 
ดอนปู่ตำ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดง ค่ำพิธีกร ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม  
ค่ำจัดตกแต่งสถำนที่ ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรจัดงำน   
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2566-2570 หน้ำ 126 ล ำดับที่ 6  

    โครงกำรประเพณีแข่งขันเรือยำว                                                จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนประเพณีแข่งขันเรือยำว เช่น  
ค่ำจ้ำงเหมำกำรแสดง ค่ำพิธีกร ค่ำเงินรำงวัล หรือของรำงวัล  
กรรมกำรตัดสิน ค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำจัดตกแต่งสถำนที่  
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรจัดงำน ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ  
และกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 125 ล ำดับที่ 2 

      

    โครงกำรสืบสำนงำนประเพณีลอยกระทง                                    จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำในกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง  
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยพิธี ทำงศำสนำ ค่ำรับรองผู้ที่เชิญมำ
ร่วมงำนและผู้มำร่วมประกอบกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่ำสถำนที่จัด
งำน เช่น ค่ำเช่ำหรือค่ำบ ำรุง ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็น 
ในกำรจัดงำน รวมค่ำติดตั้งและค่ำรื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์  
เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เช่น ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่ำจ้ำงเหมำ 
ท ำควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่ง จัดสถำนที่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ   เช่น กระแสไฟฟ้ำ น้ ำประปำ  
โทรทัศน์ รวมถึงค่ำติดตั้ง ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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2) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน  กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำ และกำรแข่งขันกีฬำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570) หน้ำ 126 ล ำดับที่ 5  
 

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    โครงกำรงำนกำชำดมะม่วงแฟร์และของดีหนองวัวซอ                       จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองวัวซอในกำร 
ด ำเนินโครงกำรจัดงำนกำชำดมะม่วงแฟร์ และของดีอ ำเภอหนองวัวซอ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.  (2566-2570) หน้ำ 115 ล ำดับที่ 1  
 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,381,532 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,915,532 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,915,532 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  877,720 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้พนักงำนเทศบำลสำมัญ พร้อมทั้งเงิน 
ปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี    
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
1) นักบริหำรงำนช่ำง        จ ำนวน  1 อัตรำ            
2) นักจัดกำรงำนช่ำง        จ ำนวน  1  อัตรำ            
3) เจ้ำพนักงำนธุรกำร       จ ำนวน  1  อัตรำ    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้   
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรค ำนวณภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ อปท.   
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   เงินประจ ำต ำแหน่ง                                                                 จ ำนวน  42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทบริหำร ตำมบัญชีอัตรำ 
เงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนท้องถิ่นค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน  
โดยจ่ำยให้กับพนักงำนส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
1) ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง    จ ำนวน  1  อัตรำ                    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 652  
 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 เรื่อง ประกำศ ก.จ. และ ก.ท.  
เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับอัตรำเงินเดอนและวิธีกำรจ่ำย 
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 7)    

      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง                                                         จ ำนวน  985,812 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำน 
จ้ำงทั่วไป  ในต ำแหน่ง  
1) พนักงำนขับรถกระเช้ำไฟฟ้ำ              จ ำนวน  1  อัตรำ  
2) พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดหนัก    จ ำนวน  1  อัตรำ  
3) พนักงำนจ้ำงทั่วไป                         จ ำนวน  6  อัตรำ         
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 36   
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.และ 
ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง     

      

   เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง                                                จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้แก่พนักงำนจ้ำง  
ตำมกรอบแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรให้พนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้รับเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2)    
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  งบด าเนินงาน รวม 1,796,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร                  จ ำนวน 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร 
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร     

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน                                                                             จ ำนวน  42,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนเทศบำล และข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น ตำมสิทธิที่จะได้รับตำมระเบียบก ำหนด  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562   

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ            จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนเทศบำล 
ตำมสิทธิที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

      

   ค่าใช้สอย รวม 994,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร                                                    จ ำนวน  864,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร หรือค่ำจ้ำงให้ผู้รับจ้ำง 
ท ำงำนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนและงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกองช่ำง  
กำรรังวัด ส ำรวจ ตรวจสอบ กำรจัดแนวเขตและตรวจสอบที่
สำธำรณประโยชน์ ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำรับรองแบบ    
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
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กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล     
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร                                            จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 
และนอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ   
ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน  ค่ำผ่ำนทำงด่วน 
พิเศษ  ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร ของเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญำต  หรืออนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนำ ดูงำน เป็นต้น    
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

      

    ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม                                             จ ำนวน  15,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม สัมมนำส ำหรับพนักงำน
เทศบำล พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำลงทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม  
หรือค่ำใช้จ่ำยท ำนองเดียวกัน ฯลฯ          
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้         
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557    

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม                                                   จ ำนวน  100,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพ่ือให้สำมำรถ 
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
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1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

   ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                                                                    จ ำนวน  200,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  ปลั๊กไฟ  
หลอดไฟฟ้ำ  สำยไฟฟ้ำ ฯลฯ   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   วัสดุก่อสร้ำง                                                                          จ ำนวน  170,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง  เช่น อิฐ  หิน ปูน ทรำย ซีเมนท์   
จอบ เสียม ขวำน ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ  และวัสดุอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง                                                                
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

      

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                                                      จ ำนวน  30,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่   
ยำงรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) น้ ำมันเบรก  
น้ ำกลั่น ฯลฯ                                                             
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
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1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            จ ำนวน  150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ำมันดีเซล   
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

      

  งบลงทุน รวม 2,670,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,670,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)                                                      จ ำนวน  2,500,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เปิดข้ำงเทท้ำยติดเครน 
พร้อมกระเช้ำไฟฟ้ำ ขนำด 6 ล้อ แรงม้ำไม่น้อยกว่ำ 150 แรงม้ำ  
เครนแบบพับได้    จ ำนวน 1 คัน                                
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. (2566 - 2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่  16  ล ำดับที่ 11 
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   ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    จัดซื้อเลื่อยยนต์                                                                   จ ำนวน  20,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเลื่อยยนต์ บำร์  12  นิ้ว จ ำนวน  2  เครื่อง   
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 12   

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (กองช่ำง)                                 จ ำนวน  150,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซม บ ำรุงรักษำโครงสร้ำง ของครุภัณฑ์ 
ขนำดใหญ่  เช่น  เครื่องจักรกล ยำนพำหนะ  ซึ่งไม่รวมถึง 
ค่ำซ่อมบ ำรุงปกติหรือ ค่ำซ่อมกลำง                            
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้    
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
 

      

 งานก่อสร้าง รวม 3,678,600 บาท 

  งบลงทุน รวม 3,678,600 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,678,600 บาท 

   ค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเก็บวัสดุ อุปกรณ์ (กองช่ำง)                         จ ำนวน  450,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรเก็บวัสดุ  อุปกรณ์   
ของกองช่ำง  ขนำด  6.00 x 16.00  เมตร  
- เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
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1) เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496                 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)   
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำ 12  ล ำดับที่ 2      

   ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยนำยไมล์ สุวรรณสนธิ์)                              จ ำนวน  136,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยไมล์  สุวรรณสนธิ์  
ม.7 ต.หนองอ้อ (เขต 2)  ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 80.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 240.00  ตำรำงเมตร   
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด   
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้ำ 92 ล ำดับที่ 28 

      

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยประดับ แก้วแสน)                                    จ ำนวน  61,200 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอยประดับ  แก้วแสน  
ม.5 ต.โนนหวำย (เขต 1) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 35.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 105.00  ตำรำงเมตร   
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 91 ล ำดับที่ 25  

      

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยพ่อทองลำ สมสำย)                                  จ ำนวน  52,300 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยพ่อทองลำ สมสำย   
ม.1 ต.โนนหวำย (เขต 1) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 90.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลน 
และรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 -  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 91 ล ำดับที่ 26  

      

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยเพ็ง สิมลี)                                             จ ำนวน  52,300 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอยเพ็ง  สิมลี  
ม.1 ต.หนองอ้อ (เขต 1) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 30.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 90.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลน 
และรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 82 ล ำดับที่ 1  
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    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยแม่ดวง)                                               จ ำนวน  59,000 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอยแม่ดวง  
ม.1 ต.โนนหวำย (เขต 1) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 34.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 102.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลน 
และรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 -  ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 93 ล ำดับที่ 31   

      

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยยำยสม)                                                จ ำนวน  43,700 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยยำยสม  
ม.2 ต.โนนหวำย (เขต 2) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 25.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 75.00  ตำรำงเมตร   
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 88 ล ำดับที่ 14   

      

    ก่อสร้ำงถนน คสล. (ซอยอ้อมใจ)                                               จ ำนวน  54,200 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยอ้อมใจ  
ม.2 ต.โนนหวำย (เขต 2) ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 31.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ  93.00  ตำรำงเมตร   
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 87 ล ำดับที่ 12  

      

    ก่อสร้ำงถนนลูกรัง (ซอยพังคีพัฒนำ 1)                                        จ ำนวน  386,400 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง  ซอยพังคีพัฒนำ 1       
ม.2 ต.โนนหวำย (เขต 2) ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 400.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 2,000.00  ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลน 
และรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำ 4 ล ำดับที่ 16   
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    ก่อสร้ำงถนนลูกรัง (ซอยวรรณี)                                                  จ ำนวน  159,600 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนลูกรัง  ซอยวรรณี ม.3 ต.หนองอ้อ  
(เขต 2) ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่ำ 800.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลน 
และรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 94 ล ำดับที่ 36 

      

    ก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำ คศล. (ซอยบุญเพ็ง)                                       จ ำนวน  30,200 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทำงเดินเท้ำ คสล. ซอยบุญเพ็ง  หมอยำ  
ม.2 ต.โนนหวำย (เขต 2) ขนำดกว้ำง 2.00 เมตร ยำว 37.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่ำ 74.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนและ
รำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 89 ล ำดับที่ 19  

      

    ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำระบบแรงดึง (ถนนประชำบ ำรุง)                       จ ำนวน  349,600 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำระบบแรงดึง   
ถนนประชำบ ำรุง ม.2 ต.โนนหวำย (เขต 2) ขนำด 0.58 x 0.60  
เมตร ยำว 112.00 เมตร ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 17 

      

    ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำระบบแรงดึง (ถนนสุขำภิบำล 3)                       จ ำนวน  271,700 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำระบบแรงดึง   
ถนนสุขำภิบำล 3 ม.1 ต.หนองอ้อ 
(เขต 1) ขนำด 0.58x0.60 เมตร ยำว 80.00 เมตร  
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 19   
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    ก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์ (ม.9 ต.โนนหวำย)                                 จ ำนวน  85,400 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนอเนกประสงค์  ม.9 ต.โนนหวำย  
(เขต 1) ขนำดกว้ำง 10.00 เมตร ยำว 18.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.  
ไม่น้อยกว่ำ 180.00  ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 98 ล ำดับที่ 46  

      

    ซ่อมแซมถนน คสล. (หน้ำโรงฆ่ำสัตว์เทศบำลต ำบลภูผำแดง)               จ ำนวน  303,400 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมถนน คสล. หน้ำโรงฆ่ำสัตว์เทศบำล 
ต ำบลภูผำแดง ม.9 ต.โนนหวำย (เขต 1) ขนำด 
กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 203.00 เมตร โดยกำรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนำ 4 เซนติเมตร หรือมีพ้ืนที่ลำดยำงไม่น้อยกว่ำ  812.00  ตำรำงเมตร  
ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 102 ล ำดับที่ 59  

      

    วำงท่อระบำยน้ ำ (ข้ำงหนองน้ ำสำธำรณะหนองอ้อ)                        จ ำนวน  132,200 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ม.1 ต.หนองอ้อ (เขต 1)   
ข้ำงหนองน้ ำสำธำรณะหนองอ้อ เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร  
จ ำนวน 45 ท่อน ตำมแบบแปลนและรำยกำรท่ีก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 21  

      

    วำงท่อระบำยน้ ำ (ถนนบัวทองพัฒนำ)                                         จ ำนวน  141,400 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ถนนบัวทองพัฒนำ  
ม.1 ต.หนองอ้อ (เขต 1) เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.80 เมตร  
จ ำนวน 43 ท่อน ตำมแบบแปลนและรำยกำรท่ีก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1 หน้ำ 5 ล ำดับที่ 20   
 
 
 
 
 

      



หน้า 99 จาก 102 

 

   ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       

    
โครงกำรบริหำรจัดกำรฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงสถำนที่        จ ำนวน 
ฝังกลบขยะมูลฝอย 

 100,000 บำท 

      

   - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำฝังกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงสถำน 
ที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
หน้ำที่ 148 ล ำดับที่ 7 

      

    โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลภูผำแดง                จ ำนวน  800,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงหลังคำ ปรับปรุงฝ้ำเพดำน  
ตกแต่งภำยใน ตำมแบบแปลนและรำยกำรที่ก ำหนด 
- เป็นไปพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่  12  ล ำดับที่ 1      

      

   ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       

    ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)                                      จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดเชยกรณีเงินชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำ 
ได้ (ค่ำ K) 
- เป็นไปตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ 
ว 110 ลงวันที่ 5 มีนำคม 2561 
- ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



หน้า 100 จาก 102 

 

แผนงานการเกษตร 

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 13,500 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   วัสดุกำรเกษตร                                                                       จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ประกอบด้วย  พันธุ์พืช   
ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร ฯลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 3,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 3,500 บาท 

   ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้                                                         จ ำนวน  3,500 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องตัดพุ่มไม้ไร้สำย ตัดแต่งพุ่มตัดแต่งก่ิงไม้  
ใบมีดยำว ไม่น้อยกว่ำ 450 ม.ม. กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 ม.ม.  
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น เนื่องจำกไม่มีในบัญชีรำคำ 
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท  
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เรื่อง รูปแบบ 
และกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้ำ 186 ล ำดับที่ 16 
 
 
 
 

      



หน้า 101 จาก 102 

 

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรท้องถิ่นไทย ใส่ใจทรัพยำกร                                         จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท้องถิ่นไทยใส่ใจ  
ทรัพยำกร ในกำรร่วมอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้  ทรัพยำกรน้ ำ  
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเพ่ิมพันธุ์ปลำในแหล่งน้ ำ 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.36/ 
ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที ่มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้ำ 151 ล ำดับที่ 10 

      

    โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                               จ ำนวน  5,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำ 
จำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง   
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้ 
1) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
งำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้ำ 155 ล ำดับที่ 19 
 
 
 
 
 
 

      



หน้า 102 จาก 102 

 

แผนงานการพาณิชย์ 

 งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 55,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล                                                         จ ำนวน  10,000 บำท 

      

  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของโรงฆ่ำสัตว์ของเทศบำล เช่น  
ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562     
2) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนก 
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  งบลงทุน รวม 45,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 45,000 บาท 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ       

    จัดซื้อเครื่องท ำสลบไฟฟ้ำ                                                       จ ำนวน  45,000 บำท 

      

  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องท ำสลบไฟฟ้ำ ขนำด 250 - 300 โวลต ์ 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
- ตั้งงบประมำณตำมรำคำท้องถิ่น  เนื่องจำกไม่มีในบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ ธนัวำคม 2564 
- เป็นไปตำมระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 เรื่อง รูปแบบและกำรจ ำแนกประเภท 
รำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้ำที่  17 ล ำดับที่ 19 

      


