












































รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,318,826.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 113,619.05 8,595.60 0.00 100.00 % 8,596.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 223,457.83 3,492,956.00 -93.60 % 223,458.00
     ภาษีป้าย 369,728.00 842,681.60 800,455.00 0.00 % 800,455.00

รวมหมวดภาษีอากร 3,802,173.05 1,074,735.03 4,293,411.00 1,032,509.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 5,955.80 5,956.00 0.00 % 5,956.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 387,050.00 494,750.00 390,000.00 26.86 % 494,750.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

11,200.00 4,900.00 11,200.00 -41.96 % 6,500.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ
การโฆษณา

80.00 20.00 80.00 -62.50 % 30.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 38,977.00 17,544.00 39,017.00 -29.14 % 27,649.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 720.00 740.00 720.00 11.11 % 800.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 500.00 250.00 600.00 10,316.67 % 62,500.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 24,912.50 101,025.00 32,775.00 208.24 % 101,025.00
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าปรับการผิดสัญญา 392.00 412.00 392.00 5.10 % 412.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

36,900.00 126,620.00 125,460.00 0.92 % 126,620.00

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

2,660.00 7,000.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 770.00 1,014.00 834.00 21.58 % 1,014.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2,295.00 1,175.00 2,295.00 -48.80 % 1,175.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 6,380.00 6,380.00 39.18 % 8,880.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 506,456.50 770,785.80 622,709.00 847,311.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 1,032,909.00 1,252,141.00 1,033,229.00 21.19 % 1,252,141.00
     ดอกเบี้ย 365,170.32 373,761.63 365,170.00 2.35 % 373,762.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 1,550.00 0.00 100.00 % 1,550.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,398,079.32 1,627,452.63 1,398,399.00 1,627,453.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 49.81 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 100.00 0.00 100.00 -100.00 % 0.00
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,400.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 120,962.00 2,420,748.69 120,962.00 1,901.25 % 2,420,749.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 121,062.00 2,420,798.50 121,062.00 2,428,149.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 705,558.74 463,859.55 705,559.00 -34.26 % 463,860.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,082,622.13 7,290,945.39 10,082,622.00 -27.69 % 7,290,945.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,888,387.85 3,914,357.01 3,888,388.00 0.67 % 3,914,357.00
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     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 211,787.18 226,524.68 211,787.00 6.96 % 226,525.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,820,844.88 6,834,211.29 7,820,845.00 -12.62 % 6,834,211.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 437,136.43 339,980.92 437,137.00 -22.23 % 339,981.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 68,897.38 60,645.09 68,897.00 -11.98 % 60,645.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

700,614.00 887,303.00 700,614.00 26.65 % 887,303.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,915,848.59 20,017,826.93 23,915,849.00 20,017,827.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 25,051,150.00 26,140,658.00 25,051,150.00 4.35 % 26,140,658.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,051,150.00 26,140,658.00 25,051,150.00 26,140,658.00
รวมทุกหมวด 54,794,769.46 52,052,256.89 55,402,580.00 52,093,907.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 248,725 199,031 210,000 2.86 % 216,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,712 9,400 12,000 -30 % 8,400

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,534,100 9,062,300 9,589,000 10.78 % 10,622,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,951,200 2,045,600 2,182,000 9.77 % 2,395,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 72,000 78,000 23.08 % 96,000

เงินสํารองจาย 43,317.88 581,211 509,674 -64.02 % 183,382

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 830,735

คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
(ส.ท.ท.)

0 49,318.84 49,342 -12.3 % 43,272

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
อําเภอหนองบุญมาก    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0 200,000 210,000 0 % 210,000

รายจายตามข้อผูกพัน
246,918.62 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

608,610 603,700 910,549 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 27,000 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,748,583.5 12,822,560.84 13,750,565 14,605,389
รวมงบกลาง 11,748,583.5 12,822,560.84 13,750,565 14,605,389
รวมงบกลาง 11,748,583.5 12,822,560.84 13,750,565 14,605,389

รวมแผนงานงบกลาง 11,748,583.5 12,822,560.84 13,750,565 14,605,389
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

725,760 725,760 604,800 20 % 725,760

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 180,000 180,000 150,000 20 % 180,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 180,000 180,000 150,000 20 % 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

207,360 207,360 172,800 20 % 207,360

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,434,240 1,434,240 1,296,000 20 % 1,555,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,727,360 2,727,360 2,373,600 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,613,036.13 3,448,242.57 3,262,680 8.95 % 3,554,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 204,000 192,500 204,000 0 % 204,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,447,016.77 1,512,000 1,512,000 -35.71 % 972,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 99,097.41 168,000 168,000 -35.71 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,447,150.31 5,404,742.57 5,230,680 4,922,580
รวมงบบุคลากร 9,174,510.31 8,132,102.57 7,604,280 7,770,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 313,910 -34.64 % 205,170

คาเบี้ยประชุม 5,684 5,684 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 25,000 -68 % 8,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 156,290 210,800 132,000 18.18 % 156,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 74,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 69,865 20,830 74,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 231,839 237,314 554,910 453,170
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 290,449.91 331,216.91 576,500 -47.96 % 300,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 384,155 272,290 312,000 -5.13 % 296,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 158,882 270,000 -62.96 % 100,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ
121,350 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณี 18 มีนา วันท้อง
ถิ่นไทย ประจําปี 2563

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณี 18 มีนา วันท้อง
ถิ่นไทย ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" 0 13,850 30,000 -66.67 % 10,000
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 128,600 -22.24 % 100,000

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 300,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

0 0 1,507,500 -100 % 0

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,105 248,277.6 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 812,059.91 1,024,516.51 3,074,600 1,386,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 187,310 133,000 300,000 0 % 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 57,705 21,345 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 1,430 82,814.97 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 176,915 230,635 220,000 -0.45 % 219,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 182,630 160,710 215,000 -6.98 % 200,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 33,384 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 639,374 628,504.97 855,000 839,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 319,441.67 321,692.76 330,000 -9.09 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบริการโทรศัพท์ 58,158.78 58,787.94 65,000 -7.69 % 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,632 483 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 65,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 380,232.45 380,963.7 400,000 437,000
รวมงบดําเนินงาน 2,063,505.36 2,271,299.18 4,884,510 3,115,170

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร สามารถปรับระดับได้   
จํานวน 1 ตัว 0 0 9,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 17,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จํานวน  1  เครื่อง

0 18,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์โลหะ
เหล็กพนสีแดง เบอร์ 18

0 25,000 0 0 % 0

ชุดรับแขกไม้
60,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน สําหรับงานสํานักงาน 0 10,000 0 0 % 0
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พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง 0 0 3,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา 

0 0 44,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ประชุม
และลําโพงห้องประชุมเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

0 71,060 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องบันทึกระบบการทํางานของ
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้
ในการขนสง (GPS Tracking) พร้อมติดตั้ง 
สําหรับรถบรรทุกน้ํา

0 9,095 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปเจคเตอร์ 
ระดับXGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens

0 29,700 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ขนาดไม
น้อยกวา 0.8 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง(ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561)

11,000 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน เป็นเครื่องตัด
หญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมน้อย
กวา 1.4 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561)

21,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 25 กิโลกรัม 
จํานวน 1 เครื่อง

0 25,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 16,000 0 0 0 % 0

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

2,600 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผลมีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 
GB จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2561)

22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพิ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 0 0 5,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
จํานวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561)

22,000 0 0 0 % 0
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จํานวน 3 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี 
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

2,100 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.10 พร้อม
ติดตั้ง (ติดตั้งบริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต) จํานวน 1 ซุ้ม (จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาด)

99,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา หมายเลข
ทะเบียน 86-0721 นครราชสีมา 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 256,500 187,855 640,800 0
รวมงบลงทุน 256,500 187,855 640,800 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
ลุงเขว้า เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
ลุงเขว้า เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหนองบุญมาก

0 20,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนให้แกองค์การบริหารสวนตําบล
หนองบุนนาก

0 0 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองค์การ
บริหารสวนตําบลหนองตะไก้

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 16,000 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 16,000 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 11,510,515.67 10,611,256.75 13,149,590 10,906,070
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 205,380

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 325,380
รวมงบบุคลากร 0 0 0 325,380

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 325,380
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,263,275 933,514.84 785,200 152.59 % 1,983,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 42,600 -50 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 59,999 53,000 78,000 0 % 78,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 166,740 173,280 183,480 5.85 % 194,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 616,819 386,379.31 432,000 0 % 432,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,035 42,931.03 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,133,868 1,589,105.18 1,569,280 2,756,880
รวมงบบุคลากร 2,133,868 1,589,105.18 1,569,280 2,756,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

243,600 393,500 988,720 -88.87 % 110,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 44,257.87 66,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,400 13,600 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 308,257.87 473,100 993,720 115,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,525 87,785 360,000 5.56 % 380,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 32,900 90,000 -66.67 % 30,000
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คาใช้จายเดินทางไปราชการ
44,906 0 0 0 % 0

คาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 88,790 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 169,890 200,000 0 % 200,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,950 35,930 20,000 150 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 166,171 326,505 680,000 700,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 86,801 75,905.35 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,330 1,650 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,580 2,650 15,000 0 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,210 53,490 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 285,921 133,695.35 280,000 235,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 3,320 38,903 90,000 -22.22 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,320 38,903 90,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 763,669.87 972,203.35 2,043,720 1,120,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บกุญแจ จํานวน 1 ตู้ 3,300 0 0 0 % 0

ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 3 ชั้น 9,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 
คัน

0 0 0 100 % 44,000
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล มีหนวยความจําหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 
GB   จํานวน 2 เครื่อง(ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

43,180 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 0 22,950 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

4,190 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network

0 0 0 100 % 8,900
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,470 22,950 2,600 62,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
จํานวน 15 ป้าย

0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 60,000 0
รวมงบลงทุน 60,470 22,950 62,600 62,900

รวมงานบริหารงานคลัง 2,958,007.87 2,584,258.53 3,675,600 3,939,780
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,468,523.54 13,195,515.28 16,825,190 15,526,550
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 272,460

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 432,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 752,460
รวมงบบุคลากร 0 0 0 752,460

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

42,000 51,000 45,000 77.78 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 51,000 45,000 92,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ

39,645 11,945 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง)

0 0 200,000 0 % 200,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนระดับเทศบาล
ตําบลในการจัดตั้งดานตรวจและเฝ้าระวังใน
พื้นที่

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 39,645 11,945 240,000 240,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 81,645 62,945 285,000 362,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 81,645 62,945 285,000 1,114,460
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ครุภัณฑ์ดับเพลิง 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาตอเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 0 0 57,100 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 57,100 0
รวมงบลงทุน 0 0 87,100 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 87,100 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 81,645 62,945 372,100 1,114,460

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 588,060 619,860 1,054,980 -29.01 % 748,920
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 60,000 -30 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 377,280 297,000 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,000 33,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,000,340 967,860 1,474,980 1,150,920
รวมงบบุคลากร 1,000,340 967,860 1,474,980 1,150,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -86 % 28,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 24,000 28,500 34,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 24,000 28,500 239,800 58,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,450 9,900 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 16,560 30,000 -50 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
38,166 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 47,616 26,460 55,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,450 15,045 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,060,000

คาอาหารเสริม (นม) 594,768.52 809,293.74 1,290,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,140 23,880 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 624,358.52 848,218.74 1,330,000 1,100,000
รวมงบดําเนินงาน 695,974.52 903,178.74 1,624,800 1,213,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
7,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

0 4,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
10,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟ 0 5,800 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 17,500 37,600 0 0
รวมงบลงทุน 17,500 37,600 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,713,814.52 1,908,638.74 3,099,780 2,363,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 547,320 577,440 637,000 112.22 % 1,351,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 67,000 -100 % 0

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 67,000 25.37 % 84,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 279,000 324,000 540,000 30.22 % 703,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 895,820 979,440 1,347,000 2,175,060
รวมงบบุคลากร 895,820 979,440 1,347,000 2,175,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 40,615

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 13,700

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 13,700 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 13,700 54,315
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดโครงการเปิดโลกกว้างสู
การเรียนรู้ 9,400 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการเปิดโลกกว้างสูการเรียนรู้ 0 15,440 25,000 0 % 25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต

180,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต

0 171,700 204,000 -16.67 % 170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายในการจัดการศึกษา

0 89,270 135,600 -16.67 % 113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายในการจัดการศึกษา 119,780 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายในการพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

0 12,440 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายอาหารกลางวัน

0 541,700 588,000 -12.5 % 514,500

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา - คาใช้จายอาหารกลางวัน 574,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 25/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,800 2,050 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 907,180 832,600 1,052,600 922,500
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 41,070 49,086 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 1,800 20,000 0 % 20,000

วัสดุการศึกษา 49,953 176,934 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 91,023 227,820 120,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 55,247.77 40,320.72 70,000 0 % 70,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 55,247.77 40,320.72 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 1,053,450.77 1,100,740.72 1,256,300 1,166,815

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 
10 ชุด สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

41,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง  จํานวน 6 เครื่อง
9,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องพัฒนาการเด็กบ้านพลาสติก  
0 0 50,000 -100 % 0

เครื่องเลนพัฒนาการเด็กชุดกระดานลื่น
พร้อมชิงช้า 62,000 0 0 0 % 0

เครื่องเลนพัฒนาการเด็กบ้านแฝดปีน
ป่ายกระดานลื่น 48,500 0 0 0 % 0

เครื่องเลนพัฒนาการเด็กม้าหมุนสวนสัตว์ 6
 ที่นั่ง 48,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย  
0 0 10,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 208,500 11,000 60,800 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหัวแรต หมูที่ 6 0 0 250,000 -100 % 0
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างสนามฟุตบอล
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต หมูที่ 13 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 256,000 0
รวมงบลงทุน 208,500 11,000 316,800 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 1,596,740 1,800,000 5 % 1,890,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
1,690,920 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,690,920 1,596,740 1,800,000 1,890,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,690,920 1,596,740 1,800,000 1,890,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,848,690.77 3,687,920.72 4,720,100 5,231,875
รวมแผนงานการศึกษา 5,562,505.29 5,596,559.46 7,819,880 7,595,795
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 185,740 150,114.19 784,560 0.34 % 787,200

เงินประจําตําแหนง 10,500 0 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 222,260.74 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 418,500.74 390,114.19 1,084,560 1,087,200
รวมงบบุคลากร 418,500.74 390,114.19 1,084,560 1,087,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 62,820 30.44 % 81,945

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,000 1,400 35,000 -57.14 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 6,000 1,400 97,820 96,945
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 205,014.12 382,408.12 450,000 -11.11 % 400,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการคัดแยกขยะ
34,275 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการชุมชนสะอาดปราศจาก
ยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก 149,800 0 0 0 % 0

คาใช้จายโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ 61,025 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 13,690 35,000 -57.14 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
9,798 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการคัดแยกขยะ 0 19,100 30,000 0 % 30,000

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

0 179,440 160,000 25 % 200,000

โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

0 0 0 100 % 100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯลฯ

0 65,025 70,000 0 % 70,000
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โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0 37,736 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,286 46,868.85 202,000 -60.4 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 481,198.12 744,267.97 947,000 945,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,240 0 8,000 275 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 111,450 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 52,200 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 142,160 151,456 170,000 -17.65 % 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,340 26,300 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,860 43,250 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 335,050 273,206 371,000 373,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 2,000 2,000
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รวมงบดําเนินงาน 822,248.12 1,018,873.97 1,417,820 1,416,945
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน มีพนักพิง จํานวน 1 ตัว 0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว 0 4,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,400,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 57,000 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network 

0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 85,900 32,000 2,459,000
รวมงบลงทุน 0 85,900 32,000 2,459,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 300,000 0 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,240,748.86 1,494,888.16 2,834,380 5,263,145
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 205,380

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 205,380
รวมงบบุคลากร 0 0 0 205,380

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 14,000 115,000 -73.91 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 14,000 115,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 14,000 115,000 30,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 14,000 115,000 235,380

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 33/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,240,748.86 1,508,888.16 2,949,380 5,498,525
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 939,780 1,132,363.42 1,555,500 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 251,520 324,000 324,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 27,900 36,000 36,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,279,200 1,552,363.42 1,975,500 0
รวมงบบุคลากร 1,279,200 1,552,363.42 1,975,500 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 124,965 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 53,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 38,000 72,500 154,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,000 9,800 12,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 82,300 343,965 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,075.4 2,375.4 200,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,314 12,660 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,265.96 69,205.81 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 49,655.36 84,241.21 330,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,240 18,696 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,094 153,155 370,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 137,249 138,882 150,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,599.48 11,414 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 67,960 70,480 70,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,810 59,990 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 357,952.48 452,617 740,000 0
รวมงบดําเนินงาน 452,607.84 619,158.21 1,413,965 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน สําหรับงานสํานักงาน     
0 6,900 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

กล้องวัดมุม ขนาดกําลังขยาย 30 เทา 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายสะพาน 
(รถถัง) กําลังไฟฟ้า ๙๔๐ วัตต์ ใช้กับ
กระดาษทรายสายพาน ขนาด ๔ นิ้ว 
จํานวน ๑ เครื่อง

0 6,850 0 0 % 0

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ขนาด ๔ นิ้ว กําลังไฟฟ้า  
๗๒๐ โวลล์ จํานวน ๑ เครื่อง

0 2,250 0 0 % 0

สวานไร้สาย ขนาดกําลังไฟ 12V      
0 3,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ขนาด 1,000 W 0 0 19,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
(แบบที่ 1)

0 44,000 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (lnk Tank  Printer)      0 8,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพิ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3      0 6,300 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA      
0 11,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 89,500 52,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกระถางต้นไม้คอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณเทศบาลตําบลหนองหัวแร
ต บ้านพงพัฒนา หมูที่ 13 ตําบลหนองหัว
แรต   อําเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 74,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต   บ้านพง
พัฒนา 
หมูที่ 13 ตําบลหนองหัวแรต อําเภอหนอง
บุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

0 0 37,400 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 37/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขยายเขตประปา บ้านซับหวาย หมู
ที่ 4 

0 0 98,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปา บ้านหนองหัวแร
ต หมูที่ 6

0 0 53,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บ้านบุกระโทก 
หมูที่ 8 บริเวณบ้านผู้ใหญศักดิ์ชาย แกะ
กระโทก

0 0 160,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บ้านบุกุดจอก 
หมูที่ 5 บริเวณศาลา SML

0 0 160,600 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บ้านมอสูงซับ
เจริญ หมูที่ 1 บริเวณศาลา SML

0 0 160,600 -100 % 0

โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ บ้าน
หนองชงโค หมูที่ 11 ตําบลหนองหัวแรต 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

0 0 1,300 -100 % 0

โครงการย้ายหอถังประปา บ้านบุกระโทก 
หมูที่ 8 

0 0 165,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 38/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการวางทอระบายน้ําเข้าสระน้ํา บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมูที่ 3 ตําบลหนองหัวแรต 
อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ปริมาณงาน วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 85 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย

0 0 107,500 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,018,600 0
รวมงบลงทุน 0 89,500 1,071,100 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,731,807.84 2,261,021.63 4,460,565 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงติดตั้งหม้อ
แปลง 160 เควีเอ. ให้ระบบประปาบ้านพง
พัฒนา หมูที่ 13 

619,449.17 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 39/59



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขา
หนองบุญมาก ในการขยายเขตระบบ
จําหนายแรงต่ําภายในให้ระบบประปา บ้าน
ซับหวาย หมูที่ 4 (บริเวณวัดพงษ์ศรีพรม)

75,187.04 0 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาค สาขาหนองบุญมาก ในการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโนนสะอาด หมูที่ 12 
โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณประปาผิวดินของ
หมูบ้านจุดสิ้นสุดบริเวณประปาบาดาลของ
หมูบ้าน ยาวประมาณ 600 เมตร

233,492.66 0 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
บุญมาก ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ ๖  คุ้ม เอไอเอส

0 94,284.17 0 0 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
บุญมาก ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ ๖  คุ้มโรงฆาสัตว์

0 117,668.97 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 928,128.87 211,953.14 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 928,128.87 211,953.14 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 928,128.87 211,953.14 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 783,100 675,000 756,000 0 % 756,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 83,416.67 75,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 866,516.67 750,000 840,000 840,000
รวมงบบุคลากร 866,516.67 750,000 840,000 840,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 866,516.67 750,000 840,000 840,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,526,453.38 3,222,974.77 5,300,565 840,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

0 90,000 50,000 0 % 50,000
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โครงการจัดงานฉลองวันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารีและนิทรรศการย้อนยุควิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

37,100 0 0 0 % 0

โครงการประชุมทางวิชาการและจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงเสริมการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการชวยเหลือ
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แกเจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชน

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 37,100 90,000 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 37,100 90,000 140,000 140,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1    
เพื่อจัดงานวันเฟื่องฟ้าบาน

0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1

0 30,000 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 67,100 120,000 170,000 170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 67,100 120,000 170,000 170,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 372,780
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 390,780
รวมงบบุคลากร 0 0 0 390,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 15,670

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 9,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 25,470
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 300,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 325,470
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

0 0 0 716,250

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด 444,729 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 444,271 12,000 3,650 % 450,000

รวมค่าใช้สอย 444,729 444,271 12,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 444,729 444,271 12,000 450,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 444,729 444,271 12,000 450,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันสงกรานต์ 
279,809 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา
0 0 37,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 279,809 0 37,000 0
รวมงบดําเนินงาน 279,809 0 37,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
85,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน บ้านคลอง
สารเพชร หมูที่ 7 0 0 14,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 85,000 0 14,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 85,000 0 14,000 0
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 364,809 0 51,000 0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 809,538 444,271 63,000 1,166,250

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,788,570

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 21,300

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 324,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,229,870
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,229,870

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 88,568

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 180,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 308,568
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 40,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 120,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 620,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,178,568

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กก. อาน 0.10 
กรัม จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบ
ดิจิตอล) ขนาด 3,000kn.

0 0 0 100 % 350,000

ชุดตะแกรงรอนทราย 0 0 0 100 % 2,500

ชุดทดสอบการบดอัดดิน 0 0 0 100 % 25,000

ชุดทดสอบหาความหนาแนนของดินใน
สนาม Field Density

0 0 0 100 % 12,000

ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร 0 0 0 100 % 32,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 431,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 431,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,839,938
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 จากบ้าน
นายสมยศ วงศ์อิน ถึงบ้านนายละมัย เรียน
ปรุใหญ

0 0 0 100 % 82,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 3 จากหน้าบริษัท    
 ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม ถึงบริเวณถนน
คอนกรีต

0 0 0 100 % 757,000

โครงการกอสร้างรั้วโครงเหล็กพร้อมตาขาย 
รอบลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองหัว
แรต หมูที่ 6

0 0 0 100 % 357,000

โครงการตอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองหวาย หมูที่ 14

0 0 0 100 % 266,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสารเพชร  หมูที่ 7 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนางกัลยา ดึกกระโทก 
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณเขตทางหลวง
แผนดินหมายเลข 24

0 0 211,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคลองสารเพชร  หมูที่ 7 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนางวันนา บุญสิงห์ ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านนางใหม ปะ
วันนา 

0 0 21,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนางนุชพนง ทน
อํามาตย์ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน
นางจําลอง แซโค้ว

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 3 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงจุด
สิ้นสุดโครงการบริเวณสี่แยกคุ้มโนนสมบูรณ์

0 0 96,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนสะอาด หมูที่ 12  จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณถนนลาดยางกลางบ้านโนน
สะอาด ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้าน
นางแววตา ดีนารัมย์

0 0 46,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซับหวาย หมูที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านนายวีระ สันโต ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณอางเก็บน้ําซับหวาย หมูที่ 4

0 0 334,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณสุดถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้น
สุดโครงการบริเวณทางไปบ้านหนองหิน หมู
ที่ 10

0 0 7,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี หมูที่ 15 ซอยข้างปั๊ม 
ปตท.

0 0 489,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 3 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงจุดสิ้น
สุดโครงการบริเวณทางเชื่อมไปบ้าน
หนองกระทุม

0 0 2,700 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกระโทก หมูที่ 8 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านนายโถ ขายกระโทก ถึงจุดสิ้น
สุดโครงการบริเวณบ้านนายยอด โอด
จังหรีด

0 0 482,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกระโทกหมูที่ 8 
จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านนายหนูหริ่ง 
ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณทางไปถนนหัวแหลม-สระมะคา

0 0 336,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุกุดจอก หมูที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านนางมะลิ ปลิวกระโทก ถึงจุดสิ้น
สุดโครงการบริเวณข้างวัดบุกุดจอก

0 0 776,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหวาย หมูที่ 14 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณศาล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณไรนายอาน กับกระโทก

0 0 760,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต หมูที่ 6 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนายธงชัย อยูจันทร์ ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไรนายเชาวฤทธิ์ 
ดังกระโทก 

0 0 344,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวแรต หมูที่ 6 จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณบ้านนายพศิน กาดกลาง
ดอน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไรร.ต.ต
.เอกชัย สิวกระโทก

0 0 168,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมูที่ 10 จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณสิ้นสุดถนนคอนกรีต ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณบ้านนายบุญล้อม หมั่นกระ
โทก

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองชงโค หมูที่ 11 จุดเริ่มต้น
โครงการจากห้างหุ้นสวนจํากัดมันสําปะหลัง
แปลงใหญ ถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณไร
มันสําปะหลังนายสนั่น กรวยสวัสดิ์

0 0 1,712,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกระโท
ก หมูที่ 8 จากบ้านบุกระโทก หมูที่ 8 ถึง
บ้านหนองกระทุม หมูที่ 9

0 0 708,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุกุด
จอก หมูที่ 5 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณไร
นายสุบรรณ ศรีกําพล ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้านนายตี๋ หมอกระโทก

0 0 95,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านมอสูง
ซับเจริญ หมูที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
เขตทางหลวงชนบทหมายเลข 3141 ถึงจุด
สิ้นสุดโครงการบริเวณซอยข้างร้านพล
วัฒน์เฟอร์นิเจอร์

0 0 266,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ชงโค หมูที่ 11 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ
หนองตะรางพาน ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณถนนคอนกรีตกลางบ้านหนองชงโค 

0 0 730,000 -100 % 0

โครงการเคลื่อนย้ายและปรับปรุงหอกระจา
ยขาว บ้านตลาดใหมพัฒนา หมูที่ 2 โดย
เคลื่อนย้ายและปรับปรุงหอกระจายขาว
จํานวน 1 แหง

0 30,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 30,000 7,791,900 1,462,000
รวมงบลงทุน 0 30,000 7,791,900 1,462,000

รวมงานก่อสร้าง 0 30,000 7,791,900 1,462,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 30,000 7,791,900 5,301,938
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 32,690 39,110 80,000 -62.5 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 32,690 39,110 80,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 32,690 39,110 80,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 32,690 39,110 80,000 30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2564

0 0 50,000 -100 % 0

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2565

0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 
พรรษา 3 มิถุนายน 2564

0 0 30,000 -100 % 0
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คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 
พรรษา 3 มิถุนายน 2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข 0 5,260 30,000 66.67 % 50,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้อง
ถิ่นอันเนื่องมาจากพรระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี       

0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 5,260 140,000 105,000
รวมงบดําเนินงาน 0 5,260 140,000 105,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 5,260 140,000 105,000
รวมแผนงานการเกษตร 32,690 44,370 220,000 135,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 97,735.55 88,425.71 140,000 0 % 140,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 97,735.55 88,425.71 140,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 97,735.55 88,425.71 140,000 140,000
รวมงานตลาดสด 97,735.55 88,425.71 140,000 140,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 97,735.55 88,425.71 140,000 140,000
รวมทุกแผนงาน 37,635,523.12 37,136,510.22 55,402,580 52,093,907

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:02 หน้า : 59/59



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองหัวแรต

อําเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,093,907 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,605,389 บาท
งบกลาง รวม 14,605,389 บาท

งบกลาง รวม 14,605,389 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานจ้างตลอด
ทั้งปีโดยคํานวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงาน
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศ ก.จ. ก
.ท. และ ก.อบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) หน้าที่ 250 ลําดับที่ 3 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,400 บาท

เพี่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างเป็น
รายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดย
คํานวณตามอัตราพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) หนังสือสํานักงานประกันสังคม ที่ รง 0625/ว 5344  ลงวัน
ที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงแรงงาน ที่ รง 0625/ว 2506 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2561 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) หน้าที่ 251 ลําดับที่ 6       
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,622,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการผู้
สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการ เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 1 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,395,200 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 146 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้
ปวยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 2       
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปวยเอดส์ 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ปวยเอดส์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 3              
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 183,382 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็น กรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน
หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้ําท่วมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและ
ดินถล่ม
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 43,272 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 และข้อบังคับ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 กําหนดว่า
สมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตาม
เกณฑ์ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริง
ประจําปีที่ผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายจาดและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก
ของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกิน 75,000 บาท โดยปี
งบประมาณ 2564 คํานวณได้ ดังนี้
รายได้ตามงบประมาณทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สําหรับ
การคํานวณจํานวน 25,911,598 บาท  คํานวณร้อย
ละ 1/6 (1/6x1/100 = 0.00167)  จํานวน 43,272 บาท       
- เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
2) ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250
 ลําดับที่ 1  
      

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:20 หน้า : 7/157



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 830,735 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ประมาณการราย
รับทุกประเภทประจําปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยก
เว้น พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน) โดยในปี 2563 ได้ประมาณการไว้ที่ 25,911,598.89
 บาท  คํานวณได้ ดังนี้ 25,911,598.89 x 3/100 =  777,347.97
 บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250
 ลําดับที่ 2 
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ท้องถิ่นพื้นที่ พ.ศ.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดําเนิน
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 250
 ลําดับที่ 4 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,906,070 บาท

งบบุคลากร รวม 7,770,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 28,800 บาท จํานวน 12 เดือน และเงินเดือน รองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,840
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557     
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา  
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน ตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 4,500 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557     
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา  
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน และตําแหน่ง
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,500
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา อัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน และ
ตําแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้        
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12
 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่งประธานสภา จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 15,840
 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตําแหน่งรองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา  อัตราเดือน
ละ  12,960 บาท จํานวน 12 เดือน 
สมาชิกสภา จํานวน 10 อัตรา อัตราเดือนละ 10,080
 บาท/คน จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทน และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554      
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557    
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,922,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,554,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงาน เทศบาล 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
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(1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1  ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(6) นิติกร  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(7) นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(8) นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(9) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล ระดับ
กลาง นอกเหนือจากเงินเดือน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่ง  และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่  1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงือนเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
3) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) หัวหน้าฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
(5) หัวหน้าฝายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 7) และประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 972,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา
ละ 9,000  บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดัง
นี้ 
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 5 ตําแหน่ง 
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 3 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:20 หน้า : 18/157



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 9
 อัตราๆละ 1,000  บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 5 ตําแหน่ง
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 3 ตําแหน่ง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคา 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 3,115,170 บาท
ค่าตอบแทน รวม 453,170 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 205,170 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป        
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557       
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ       
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557       
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด       
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558       
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข       
และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี       
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะ
กรรมการวิสามัญและคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล ตามระเบียบฯ เช่น กรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชน์ตอนแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาลพ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
     

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:20 หน้า : 21/157



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้         
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 
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ค่าใช้สอย รวม 1,386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก         
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน         
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ         
ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน (website) ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้         
ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มี
ลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน         
ราชการ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562         
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542                 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์         
และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและ         
ค่าสาธารณูปโภค         
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 296,000 บาท

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 
 10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้
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จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจหรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) เรื่องการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะ
กรรมการ จํานวน 20,000 บาท
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ เอกชนเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ ฯลฯ ซึ่งจํา
เป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมทั้งนี้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา จํานวน 40,000 บาท 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปี
หลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟแสง
สว่าง , ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ , ค่า
ป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225
 ลําดับที่ 7
4) โครงการจัดงานวันปิยมหาราช  (23 ตุลาคม 2564
) จํานวน 26,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันปิยมหา
ราช เช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้เพื่อตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมา
เครื่องเสียงไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าพวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 225
 ลําดับที่ 6
5) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชม
พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม เนื่องใน
โอกาสวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70
 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ประดับเวที ค่า
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เช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าน้ําดื่มค่าน้ําแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ่อื่น ๆ
 ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 227
 ลําดับที่ 11
6) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
 ตุลาคม 2564 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิต เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ ประดับเวที ค่า
เช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าน้ําดื่มค่าน้ําแข็ง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ่อื่น ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226
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 ลําดับที่ 8
7) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่ง
ชาติ พุทธศักราช 2564 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้เพื่อตกแต่ง
สถานที่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 226
 ลําดับที่ 9
8) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา จํานวน 50,000 บาท
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธ
ศักราช 2565 (3 มิถุนายน 2565 ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธ
ศักราช 2565 เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง ค่า
จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆฯลฯ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
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2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 230
 ลําดับที่ 17
      
       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็นต้น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวันที่ 19
 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม

โครงการจัดงานประเพณี 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี 18
 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2565 เช่น จ้างเหมาจัดดอกไม้
เพื่อตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อ/จัดจ้างอาหารและน้ําดื่มสําหรับผู้
ร่วมงาน ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 236
 ลําดับที่ 1
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โครงการจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจิตอาสา "เราทํา
ความดี ด้วยหัวใจ"เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ น้ําดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 231
 ลําดับที่ 19
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณสําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 1
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โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
 ประจําปี 2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อของที่
ระลึก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจาหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 229
 ลําดับที่ 16
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์       
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ เครื่อง
ตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่
ชํารุด ฯลฯ และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง       
เช่น ซ่อมแซมสํานักงานเทศบาล ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆเท่าที่จํา
เป็นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562       
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กร       
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549               
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559       
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย       
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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ค่าวัสดุ รวม 839,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา เก้าอี้
พลาสติก พนักพิง กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ มูลี่ ม่านปรับ
แสง น้ําดื่มสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ พระบรม
ยาลักษณ์ มูลี่ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสุดงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อน
ส้อม น้ํายาทําความสะอาด ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ํายาดับ
กลิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 219,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันอื่น ๆ ใช้
ปฏิบัติราชการของเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป แผ่น
ป้าย แผ่นพลาสติก พู่กัน สี โฟม กระดาษโปสเตอร์ วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดทําป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่าย
ที่ต้องชําระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น         
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 437,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
 ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบ
คุมดูแลของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย      
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ      
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560       

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหัว
แรต ค่าบํารุงรักษาสายโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย       
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ       
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560        
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเท้ลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์
เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ล
ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1ครั้งต่อปี) ฯลฯ     
    
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560        
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ        
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560         
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING) สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560        
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุนนาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบุ
นนาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา       
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้       
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562       
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542       
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559       
4) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 325,380 บาท
งบบุคลากร รวม 325,380 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 325,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 205,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา
ละ 9,000  บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.
และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)         
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561         
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 1
 อัตราๆละ 1,000  บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)         

งานบริหารงานคลัง รวม 3,939,780 บาท
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งบบุคลากร รวม 2,756,880 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,756,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,983,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้     
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(2) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
(4) นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(5) นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(6) เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก
.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับ
ที่ 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานเทศบาล 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี้   
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535       
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงือนเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง 
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง         
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558         
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล  (กองคลัง) 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้  จํานวน  1  ตําแหน่ง
(3) หัวหน้าฝายบริหารงานคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544 
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
6) ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 7) และประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)      
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 194,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา 1
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจํา ดังนี้ 
(1) คนงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
5) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)  4
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561     
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)  จํานวน  4  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 1,120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)ให้
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอยแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษระเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เป็นเงินรางวัล
ประจําปี  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัด
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
- ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966  ลงวันที่ 26
 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
     
     
     
     
     
     
     
     

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 52/157



ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก  
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) 
พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้างประจํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวันที่ 19
 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
)  พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 235
 ลําดับที่ 11
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
เทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 224
 ลําดับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ยางลบ ปากกา เก้าอี้ พนักพิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าสตาร์ทเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     
     
     
     
     
     
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและ
สี รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     
     
     
     
     
     
     
     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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งบลงทุน รวม 62,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 1 คัน จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 (หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว31 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2563)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2564 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิ Multifunction หรือ LED 
ขาวดํา ( 28 หน้า/ นาที ) จํานวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  10,000
  บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลง
วันที่  12  พฤษภาคม 2563 (ข้อ 51)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562)     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549     
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2562    
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
 พ.ศ.2564 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 3
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network ( 28 หน้า/ นาที ) จํานวน  1  เครื่อง  ๆ
 ละ  8,900  บาทตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ลงวันที่  12  พฤษภาคม 2563 (ข้อ 45)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ.2564 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 2
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535         
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561         

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 67/157



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,114,460 บาท

งบบุคลากร รวม 752,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 272,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561        
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จํานวน 4 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) )ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561        
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป 4
 อัตราๆละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้        
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) จํานวน 4 ตําแหน่ง      
  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้        
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542        
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535        
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคา 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)        

งบดําเนินงาน รวม 362,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่ว
ไป 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
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เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557                
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนหรือค่าปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่อาสาสมัครเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนหรือค่าปวยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย      
พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
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ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ.2550      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560        

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปี
ใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารค่า
อาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน(อป
พร.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
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2) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ 0808.2/ว
 2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนพ.ศ.2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว
 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562       
 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 248
 ลําดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (จัด
ตั้ง)

จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง) เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
ตอบแทนวิทยากรค่าตัดชุด (อปพร.) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าที่
พัก ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุ
อื่น ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562       
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549       
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2522       
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550      
 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549       
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน พ.ศ.2553       
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน       
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)       
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 248
 ลําดับที่ 5       
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนระดับเทศบาลตําบลในการจัดตั้งด่านตรวจ
และเฝ้าระวังในพื้นที่

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ระดับเทศบาลตําบลในการจัดตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังใน
พื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการและประสานงานจัดตั้งหน่วย
ในระดับเทศบาล ประกอบด้วย ตํารวจ เจ้าหน้าที่ ฝาย
ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 247
 ลําดับที่ 1        

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง เช่น เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง หมวกดับ
เพลิง รองเท้าดับเพลิง ฯลฯ สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจความรับผิดชอบ
ของสํานักปลัดเทศบาล        
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น       
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,363,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,150,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,150,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 76/157



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    
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งบดําเนินงาน รวม 1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562   
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าวารสาร, หนังสือพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวันที่ 19
 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆ ดังนี้   
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อ กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,060,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรตในอัตรา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน จํานวน 100 คน  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ
.ในเขตพื้นที่จํานวน 3 แห่ง ในอัตรา 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน สําหรับเด็ก 450 คน 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 82/157



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,231,875 บาท
งบบุคลากร รวม 2,175,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,175,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,351,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานครูเทศบาล 2 อัตราจํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานครูเทศบาล ดังนี้    
(1) ครู จํานวน 2 ตําแหน่ง    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานครูเทศบาล ดังนี้  
      
(1) ครูชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2558    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 703,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา     
จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้    
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 2
 ตําแหน่ง    
(2) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 ตําแหน่ง    
 - เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่งข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558    

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้พนักงานจ้าง ดังนี้    
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 ตําแหน่ง    
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535    
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งบดําเนินงาน รวม 1,166,815 บาท
ค่าตอบแทน รวม 54,315 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,615 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557  
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาล/ครูเทศบาล
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5) หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
6) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562   
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ค่าใช้สอย รวม 922,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าสถานที่  ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 203 ลําดับที่ 6

โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เช่น ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าวิทยากร ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปทัศนศึกษา ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 203 ลําดับที่ 4 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก และครุภัณฑ์อื่นที่จําเป็น ฯลฯ สําหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 208 ลําดับที่ 20
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา

จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต  จํานวน 100 คน  โดยแยก
รายการดังนี้
 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 20,000
 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน 20,000
 บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็น
เงิน 30,000 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  เป็น
เงิน 43,000 บาท
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 210 ลําดับที่ 23
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก
อนุบาลและปฐมวัย
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แลที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 209 ลําดับที่ 21 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่าย
อาหารกลางวัน

จํานวน 514,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับเด็ก จํานวน 245
 วันๆละ 21 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
หนองหัวแรต จํานวน 100 คน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ
.2563 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่น เช่น อาคาร คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2549  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผง
ซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา ฯลฯ สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
ปริ้นเตอร์ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี  
เม้าท์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา  ฯลฯ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวแรต 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,890,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตําบลหนองหัวแรต จํานวน 3 แห่ง ในอัตรา
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 1,890,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้       
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562      
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 211 ลําดับที่ 24-26    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,263,145 บาท

งบบุคลากร รวม 1,087,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,087,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 787,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก่
พนักงานเทศบาลจํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้
กับพนักงานเทศบาล ดังนี้   
(1.) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 ตําแหน่ง   
(2.) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที1่1) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ทและก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ, ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือน และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและ
การให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับ
ที่4)  
5)หนังสือสํานักงาน ก.จ, ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ . กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ, ก.ท
. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล    
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
เทศบาล ดังนี้    
(1.) ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 ตําแหน่ง    
(2.) หัวหน้าฝายบริการสาธารณสุข จํานวน 1 ตําแหน่ง    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
 
2)พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2544   
3)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535   
4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ  (ฉบับที่4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่3 ธันวาคม 2553   

5)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริการบุคคลท้องถิ่น (ฉบับ
ที่2)   
6)ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่7) และประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)   
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ดังนี้   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535  
3)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559  
4)หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
5)ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที4่)  
6)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่5) พ.ศ.2561  
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป (คน
งาน) จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้างทั่วไป ดังนี้   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535  
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558เรื่องประกาศ ก.จ.  ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)  
 

งบดําเนินงาน รวม 1,416,945 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,945 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 81,945 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง ฯลฯ 81,945 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2559   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
รับวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าเช่าสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย
รถราชการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2549  
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  
4) พะราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2559  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่  22 สิงหาคม 2560 เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค  
7)หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
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 08150.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
 0810.5/1754  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การตั้งรับงบประมานรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท
 0810.5/1042  ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่องแนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรค่าใช้จ่ายใน
การประกอบพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวันที่ 19
 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
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โครงการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะเพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง และ
ประชาชนรู้จักวิธีการ   
จัดการขยะอย่างครบวงจรให้เกิดประโยชน์/สร้างรายได้เสริมต่อ
ครอบครัว/ชุมชน/หมู่บ้านของตนเองลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน/หมู่บ้านให้ลดน้อยลง ลดมลพิษและป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2549   
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560   
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560    
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557   
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น   
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วยที่สุด ที่ มท
 0810.5/ ว627   
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของการรวม
กลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 11   
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โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก เป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนในตําบลป้องกันโรค   
ไข้เลือดออก ให้ประชาชนร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันและ
กําจัดยุงลายลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
พื้นที่ โดยจ่ายเป็น    
ค่าทรายกําจัดลูกน้ํายุง น้ํายาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ํามัน ค่าจ้าง
เหมาพนักงานฉีดพ่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2549   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 1   
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โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา เทศบาลตําบลหนองหัวแรต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ํา เทศบาลตําบลหนองหัวแรตเพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา ให้ประชาชนมีความ
ตระหนักในการป้องกันโรค   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้   
 1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562   
 2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2
) พ.ศ.2549   
 3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   
 4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ เพื่อสร้างความตื่นตัวและ
กระตุ้นให้ประชาชนมี   
ส่วนร่วมและเห็นความสําคัญในการนําสุนัขที่อยู่ในความดูแลไป
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีส่วนร่วมในการรณรงค์
ฉีดวัคซีนป้องกัน   
โรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้มากที่สุดโดยจ่ายเป็น ค่า
วัคซีนค่าวัสดุอุปกรณ์ ยาคุมกําเนิดในสัตว์ ค่าไซริงค์ ค่าเข็มฉีดยา
ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ   
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2549   
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0819.3/ ว1795
 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดําเนินการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวตามโครงการ
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5
/ ว14052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์ พ.ศ.2562   
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ ว827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง กําหนดอัตราค่าอาหารตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ ว 0160
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0810.5/ ว 1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 13   

โครงการหนองหัวแรตเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนองหัวแรตเมือง
สะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษา
ความสะอาดโดย   
การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหมู่บ้านของตนเอง มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค    
โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14
) พ.ศ.2562  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่
) พ.ศ.2549   
3) พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 9   
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น วัสดุ
ต่าง ๆ ค่าซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกอง
สาธารณสุขฯ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562   
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  

ค่าวัสดุ รวม 373,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ เก้าอี้พนัก
พิงฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผง
ซักฟอก 
ถังขยะ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
 สําหรับรถยนต์ 
บรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อาทิ เครื่องวัดความดัน หน้ากาก
อนามัย 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี รูป
สีหรือขาวดํา 
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเสื้อ ถุงมือ รองเท้า ผ้าปิดจมูก สําหรับพนักงาน
จ้างประจํา 
รถยนต์บรรทุกขยะและคนงานทั่วไป 
ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม 
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 2,459,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,459,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน โดยมี
คุณลักษณะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํา
กว่า 6,000 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ํากว่า170
 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้าที่ 300
 ลําดับที่ 119
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ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อ
ชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 5 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 111/157



เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท ในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 โครงการ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปะกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ
.ศ.2562    
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2
) พ.ศ.2549    
3)ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การลริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้
บริการสาธารณะลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552    
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2563
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 14    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 235,380 บาท
งบบุคลากร รวม 205,380 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 205,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 205,380 บาท

เพื่อเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้  
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นใน  
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535  
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง  
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่11)  
ลงวันที่ 6 มิถุนายน2560  
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว2683  
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และ  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วน  
ท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง(ฉบับที4่)  
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ, ก.ท และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13  
ลงวันที่ . กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต
 เรื่อง มาตรฐาน  
ทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้า
ราชการและ  
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบัที่ 2) พ.ศ.2561  
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

1. จัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จํานวน 20,000 บาท 
 เพื่อจัดซื้อแถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ฯลฯ     
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปะกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ
.ศ.2562    
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549    
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535    
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558      
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค    
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

2. จัดซื้อวัคซีน  จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน , น้ํายาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัด
นก, น้ํายาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปะกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่14) พ
.ศ.2562    
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2
) พ.ศ.2549    
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535    
4)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558        
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5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค    
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 840,000 บาท

งบบุคลากร รวม 840,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 7 อัตรา จํานวน 12
 เดือน    
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้    
1) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 5 ตําแหน่ง    
2) คนงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง    
3) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พระราษกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
3)หนังสือ ก.จ, ก.ท. และ ก อ.บ.ต. ที่มท 0809.5/ว36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4)ประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างและการให้ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับที4่)
5)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่5) พ.ศ.2561 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้    
1) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 5 ตําแหน่ง    
2) คนงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหน่ง    
3) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ตําแหน่ง    
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  
2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ.2535   
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ อ.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท
. และ อ.อบต. เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2 )    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี ประจําประจําปี 2565 เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าจัด
เตรียมเวทีกลาง เครื่องเสียงและไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น        
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560        
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 218
 ลําดับที่ 3        
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โครงการประชุมทางวิชาการและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมทางวิชาการ
และประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่
จําเป็น สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247
 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357
 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการ
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
 ลําดับที่ 12         
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดการบําบัดฟนฟูโดยการนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
สมัครใจหรือกึ่งสมัครหรือกึ่งสมัครใจเข้ารับการอบรม บําบัด และ
ฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบําบัด เช่น ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ที่จําเป็น
- ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 237
 ลําดับที่ 3        
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานของสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และน้ําดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ
.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 1      
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โครงการอบรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือและป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
แก่เจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน
การช่วยเหลือ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้า
หน้าที่ เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและน้ําดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าจัดสถานที่ ค่า
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 237
 ลําดับที่ 1        
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1    
เพื่อจัดงานวันเฟ่องฟ้าบาน

จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมอสูงซับเจริญ หมู่ที่ 1เพื่อจัด
งานวันเฟ่องฟ้าบาน        
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเตมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 88
 ลําดับที่ 4      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 716,250 บาท

งบบุคลากร รวม 390,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 372,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน, เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่
พนักงานเทศบาล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้ หัวหน้าฝายส่งเสริมการศึกษาฯ จํานวน 1
 ตําแหน่ง    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน    
โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้ หัวหน้าฝายส่งเสริมการ
ศึกษาฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้    
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
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งบดําเนินงาน รวม 325,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,470 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่พนักงานเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที2่9 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี    
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2562  
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2565 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่า
จัดการแสดง ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้-พวงมาลัย ค่าน้ํา
อบ น้ําหอม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 9 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 128/157



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ํา-น้ําแข็ง ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าป้าย ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนกรรมการประจํา
สนาม ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ พ.ศ.2559  
3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4           
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,839,938 บาท

งบบุคลากร รวม 2,229,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,229,870 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,788,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน  4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน เทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายการโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
(3) วิศวกรการโยธาปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561            
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานเทศบาล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล  ดัง
นี้                  
(1) นายช่างโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงือนเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558           
6) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง
(2) หัวหน้าฝายการโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ.2538
 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
3) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
5) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)            
6) ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 7) และประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 6)  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
4) หนังสือ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
5) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่า
จ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561   
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างทั่ว
ไป ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน) จํานวน 3 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)               
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งบดําเนินงาน รวม 1,178,568 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,568 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 88,568 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 135/157



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น                  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  
- ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่งบริการ  
- ค่าธรรมเนียม  
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  
- ค่าใช้จ่ายส่งตรวจตัวอย่างน้ําอุปโภคบริโภค  
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
- ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธ์ต่างๆในเขตเทศบาล  ป้ายจราจร ป้ายแนะนําสถานที่ค่า
ติดตั้งและค่าซ่อมแซมไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 138/157



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เช่น ค่าลง
ทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมหรือสัมมนา เป็น
ต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลงวันที่ 19
 ธันวาคม 2556 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
อื่นๆ ในเขตเทศบา ลฯล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้     
  
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13
) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด
สภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก ตลับชาต เทป พีวีซี เทป
ใส ตู้ต่างๆ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ธงชาติ ตรายาง ป้ายชื่อสํานัก
งาน แผงกั้นห้อง แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆและสิ่งพิมพิ์
ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น โคมไฟฟ้าและ
วิทยุหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟฉายสปร์อตไลท์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องจับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ เช่น ไม้ต่างๆ สี ตะปู เลื่อย ชะแลง จอบ คราด ปูน
ซีเมนต์ กระเบื้อง ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา เหล็ก ทราย อ่างล้าง
มือ ท่อต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางนอก ยางใน ยางรถยนต์ กระจกโค้ง
มน กุญแจเลื่อน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้      
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก เครื่องพิมพ์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 431,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 431,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กก. อ่าน 0.10 กรัม จํานวน 1 ชุด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 30 กก. อ่าน 0.10
 กรัม จํานวน 1 ชุด      
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นเครื่องชั่งชนิดแสดงการประมวลผลแบบตัวเลข โดย
อาศัยหลักการอิเล็กทรอนิกส์ ทํางานจากแผง
วงจร (Main Board) ต่อเชื่อมกับส่วนรับน้ําหนัก (Load Cell) 
เหมาะสมกับงานที่ต้องการควบคุมความแม่นยําและความรวดเร็ว
ในการทํางาน 
     รายละเอียดทางเทคนิค
1) พิกัดกําลัง  3 กิโลกรัม ความละเอียดในการอ่าน 0.1
 กรัม สําหรับรุ่น CDR-3 | พิกัดกําลัง 30 กิโลกรัม ความละเอียด
ในการอ่าน 1 กรัม สําหรับรุ่น CDR-30
2) มีตัวเลข LED สีแดงแสดงบนหน้าจอ ขนาด 0.56 นิ้ว
3) มีโปรแกรมการทํางานหักค่าภาชนะ
4) มีเสียงร้องเตือนเมื่อน้ําหนักเกินค่าที่ตั้งไว้
5) แท่นชั่งสแตนเลสมีขนาด 218 x 260 มิลลิเมตร
6) มีระบบการทํางานสแตนบายในขณะใช้งาน โดยไม่ต้องเปิด
เครื่องใหม่
7) อาศัยพลังงานจากกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลท์ ผ่านแบตเตอรี่
แบบชาร์จขนาด 6 โวลท์ สามารถใช้งานได้นานประมาณ 60
 ชั่วโมง
8) มีไฟสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 144/157



เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล) ขนาด 3,000kn. จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบ
ดิจิตอล) ขนาด 3,000kn.จํานวน 1 เครื่อง      
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคา   มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ     
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ชุดตะแกรงร่อนทราย จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดตะแกรงร่อนทราย
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ 
    
1) วัสดุทําจากทองเหลือง
2) โครงรอบตะแกรงแข็งแรงมี 2 ชั้น
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 หรือ 203 มิลลิเมตร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
   

ชุดทดสอบการบดอัดดิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดทดสอบการบดอัดดิน       
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นชุดเครื่องมือสําหรับทําการทดสอบการบดอัด
ดิน (Compaction) โดยวิธีDynamic Compaction เพื่อหาความ
สัมพันธ์ระหว่างความแน่นของดินกับปริมาณน้ําที่ใช้ในการบด
ทับ เมื่อทําการบดทับดินในแบบ (Mold) ด้วยค้อน (Hammer) 

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:21 หน้า : 145/157



แบบมาตรฐาน (Standard)  
     รายละเอียดทางเทคนิค
1) แบบโลหะมาตรฐาน (Standard Compaction Mold) ทําด้วย
เหล็กแข็งและเหนียวชุบ เคลือบกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายใน 4 นิ้ว สูง 4.584 นิ้ว (101.6 x 116.4 มิลลิเมตร) มีปลอก
ต่อ(Collar) ขนาดเดียวกันสูง 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) และ
แผ่น ฐานขนาด 6 x 6 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว  จํานวน 3 ชุด
2) แบบโลหะสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction Mold) 
ทําด้วยเหล็กแข็งและเหนียวชุบเคลือบกันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางภายใน 6 นิ้ว สูง4.584 นิ้ว (152.4 x 116.4 มิลลิเมตร) มี
ปลอกต่อ(Collar) ขนาดเดียวกันสูง 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) และ
แผ่นฐานขนาด 8 x 8 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว จํานวน 3 ชุด
3) ค้อนมาตรฐาน (Standard Compaction Hammer) เป็นรูป
ทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) มีมวล
รวมทั้งด้ามมือ 2.497 กิโลกรัม (5.5 ปอนด์) ต้องมีปลอกที่ทําไว้
อย่ํางเหมาะสม เป็นตัวบังคับให้ระยะตกเท่ากับ 12 นิ้ว (304.8
 มิลลิเมตร) เหนือระดับดินที่ต้องการบดอัด และจะต้องมีรู
ระบาย อากาศอย่างน้อย 4 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ประมาณ 9.5 มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้ง 2
 ข้าง ประมาณ 19 มิลลิเมตร  จํานวน 1อัน
4) ค้อนสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Compaction Hammer) 
เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (50.8 มิลลิเมตร) มี
มวลรวมทั้งด้ามมือ4.537 กิโลกรัม (10 ปอนด์) ต้องมีปลอกที่ทํา
ไว้อย่ํางเหมาะสมเป็นตัวบังคับให้ระยะตกเทํากับ 18 นิ้ว เหนือ
ระดับดิน ที่ต้องการบดอัดและจะต้องมีรูระบายอากาศอย่าง
น้อย 4 รูแต่ละรูมีขนาดเส้นผําศูนย์กลางประมาณ 9.5
มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 19
 มิลลิเมตร  จํานวน 1 อัน
5)  เหล็กปาด (Straight Edge) เป็นเหล็กคล้ายไม้บรรทัด หนา
และแข็งเพียงพอในการตัดแต่งตัวอย่างที่ส่วนบนของแบบ มีความ
ยาวประมาณ 300 มิลลิเมตรและหนาประมาณ 3
 มิลลิเมตร จํานวน 1อัน
6) เครื่องดันตัวอย่าง (Sample Ejector) เป็นเครื่องดันดินออก
จากแบบ ประกอบด้วยแม่แรงไฮดรอลิกส์แบบมือโยกขนาดไม่
น้อยกว่า 3 ตัน ลักษณะโครงเครื่องเป็นแบบ 2 เสาฐานเครื่องทํา
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ด้วยเหล็กรูปตัวยูคว่ํา คานพาดขวางด้านบนทําด้วยโลหะหล่อเป็น
ชิ้นเดียวกัน ที่เสาทั้ง 2 ด้านเจาะรูไว้เพื่อปรับระดับคานได้ไม่น้อย
กว่า 3 ตําแหน่ง สามารถ ดันดินออกจากแบบได้ทั้งขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 4 นิ้วและ 6 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
7) เครื่องมือสําหรับผสมตัวอย่างกับน้ํา ประกอบด้วยถาดโลหะ
ขนาด 18 x18 นิ้ว, ถาด 2 อลูมิเนียมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10 นิ้ว, ทัพพี, เกรียง, มีด, Spatula และ3กระบอกฉีด
น้ําอย่างละ 1 อัน
8) กระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด ขนาด 5 ออนซ์  จํานวน 2 โหล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
 

ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม Field Density จํานวน 12,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินใน
สนาม Field Density       
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคา     
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นเครื่องมือสําหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่นใน
สนาม( In-Place Density )ของวัสดุที่มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรง
ขนาด 2 นิ้ว โดยใช้ทรายแทนที่ สามารถทดสอบตามมาตรา
ฐาน  ASTM D-1556,AASHTO T-191 
 รายละเอียดทางเทคนิค
 1) กรวยทรายทําด้วยอลูมิเนียมหล่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3
 มม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16.8 ซม. ปลายอีกข้างหนึ่งมีเกลียว
สําหรับต่อเข้ากับเกลียวปากขวด ตรงกลางมีลิ้นสําหรับเปิดหรือ
ปิด   ให้ทรายในขวดไหลผ่านอย่างอิสระ จํานวน 1 อัน
  2) แผ่นฐานทําด้วยอลูมิเนียมหล่อ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม
. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. ตรงกลางมีรูกลม ทําเป็นบ่า
สําหรับให้ปากกรวยวางได้แนบสนิทพอดี ด้านบนยกขอบ โดย
รอบด้านล่างเรียบ จํานวน 1 แผ่น
 3) ขวดทําด้วยแก้วหรือพลาสติก ปริมาตรความจุประมาณ 4
 ลิตร ปากขวดมีเกลียวสําหรับต่อเข้า   กับกรวยพอดี จํานวน 1
 ใบ  
4.)ทรายทดสอบ ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-1556
 หรือ AASHTO T-191 ความจุ 25    กิโลกรัม จํานวน 1 ถุง
 5) ทัพพีใช้ตักดินเป็นโลหะหรือสแตนเลส ความยาวประมาณ 12
 นิ้วจํานวน1อัน  6) สกัดเป็น   เหล็กหน้ากว้าง 1 นิ้ว ยาว
ประมาณ 8 นิ้ว จํานวน 1 อัน 
7) ค้อนยาง จํานวน 1 อัน
8) กระป๋องใส่ตัวอย่างดิน ขนาด 5 ออนซ์ มีฝาปิด จํานวน 12 ใบ
9) ช้อนตักทราย ทําด้วยอลูมิเนียมหล่อ จํานวน 1 อัน 
10) แปรงขนอ่อน ขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1 อัน      
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ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร      
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เป็นตู้อบชนิดตั้งพื้น มีบานประตูเป็นแบบบานเดี่ยวภาย
ในมีชั้นวางของปรับระดับได้ มีแผงสวิทช์ควบคุมและ
หน้า  จอแสดงผลติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม
     รายละเอียดทางเทคนิค
1) ตัวตู้อบเป็นผนังสองชั้น ฉนวนกันความร้อนระหว่างผนัง ภาย
นอกและบานประตูทําด้วยเหล็กชุบเคลือบหรือ พ่นสีกันสนิมอย่าง
ดี มีหช่องกระจกไว้ตรวจสอบตัวอย่างชิ้นงาน
2) ปริมาตรภายในขอแต่ละขนาดมีดังต่อไปนี้
     - ปริมาตรภายในไม่น้อยกว่า 43 ลิตร (มีความลึก 350 มม
. กว้าง 350 มม. สูง 350 มม.)
3) ผนังภายในทั้งสองด้านมีที่รองรับชั้นตะแกรง สามารถปรับ
ระดับของชั้นตะแกรงได้ไม่น้อยกว่า 2 ตําแหน่ง
4) มีชั้นตะแกรงแบบเจาะรูทําด้วยเหล็กไร้สนิม 2 ชั้น
5) ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์
6) มีแผงควบคุมการทํางานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
     - สวิทช์ เปิด-ปิด
     - สวิทช์ปรับตั้งอุณหภูมิและตัวเลขแสดงค่าอุณหภูมิ
     - หน้าจอดิจิตอลแสดงผล
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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งานก่อสร้าง รวม 1,462,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,462,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,462,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่สามัคคี หมู่
ที่ 15 จากบ้านนายสมยศ วงศ์อิน ถึงบ้านนายละมัย เรียนปรุใหญ่

จํานวน 82,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดใหม่
สามัคคี หมู่ที่ 15 จากบ้านนายสมยศ วงศ์อิน ถึงบ้านนายละ
มัย เรียนปรุใหญ่ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต
 ที่ 04/2565 (กองช่าง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 51ลําดับที่ 49

    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 
จากหน้าบริษัท     ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม ถึงบริเวณถนนคอนกรีต

จํานวน 757,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 จากหน้าบริษัท ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม ถึง
บริเวณถนนคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3  ปริมาณงาน  ก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 268.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,340.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามรูปแบบ
และรายการการก่อสร้างเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 01/2565
 (กองช่าง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 14 ลําดับ
ที่ 10 
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โครงการก่อสร้างรั้วโครงเหล็กพร้อมตาข่าย รอบลานกีฬาเอนก
ประสงค์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6

จํานวน 357,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วโครงเหล็กพร้อมตาข่าย รอบสนามกีฬา
เอนกประสงค์ บ้านหนองหัวแรต หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว
โครงเหล็กพร้อมตาข่ายรอบสนามกีฬาเอนกประสงค์ สูง 3.00
 เมตร ยาว 177.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตาม
รูปแบบและรายการเทศบาลตําบลหนองหัวแรต ที่ 05/2565
 (กองช่าง) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 30 ลําดับ
ที่ 26 

โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 14 ปริมาณงาน ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 14 พื้นที่หลังคา 105 ตารางเมตร ตามรูป
แบบรายการเทศบาลตําบลหนองหัวแรต เลขที่ 06/2565 (กอง
การศึกษา)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 หน้าที่ 52 ลําดับ
ที่ 51
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและ สัตว์น้ํา วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้        
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28
 กรกฎาคม 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และน้ําดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค่าใช้
จ่าย อื่น ๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 4
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ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 
มิถุนายน 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
น้ําดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549        
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 223
 ลําดับที่ 10
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โครงการคลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวย น้ําใส คน
ไทยมีความสุขเพื่อปรับปรุงสภาพแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ํา
สาธารณะทําให้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 3502 ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2557 เรื่อง โครงการคลองสวยน้ําใส คนไทยมีความสุข   
    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 220
 ลําดับที่ 3
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้ ค่าจัดซื้อปุ๋ยบํารุงต้นไม้ ค่า
ปรับพื้นที่เตรียมปลูก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น       
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559       
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 222
 ลําดับที่ 6
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับตลาดสดและห้องน้ําตลาด
สด เทศบาลตําบลหนองหัวแรต ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:04:22 หน้า : 157/157



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,000

เงินสํารองจาย 183,382

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,395,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,622,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

43,272

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

830,735

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

210,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,400

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

216,000

เงินสํารองจาย 183,382

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,395,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,622,400

รายจายตามข้อผูกพัน

คาบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศ
ไทย (ส.ท.ท.)

43,272

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

830,735

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

210,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

180,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 194,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,512,000 432,000 1,027,200 216,000 756,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,098,640 272,460 2,100,780 992,580 372,780

เงินประจําตําแหนง 282,000 42,000 60,000 18,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

105,300

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

168,000 48,000 72,000 24,000 84,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 156,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,555,200

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

180,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

207,360

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

725,760

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 194,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 4,267,200

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,788,570 11,625,810

เงินประจําตําแหนง 60,000 462,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

21,300 126,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 432,000

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน คาเชาบ้าน 180,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

13,000 5,000 15,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

315,170 80,000 68,615 81,945 15,670

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

74,000 12,000 38,700 9,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 250,000 60,000 80,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

296,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 680,000 15,000 400,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 5/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 53,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

88,568 649,968

คาเบี้ยประชุม 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 154,500

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 490,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

296,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,000 1,195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 70 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2565

คาใช้จายโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 44 พรรษา 
3 มิถุนายน 2565

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

130,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

80,000 15,000 20,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 70 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2565

20,000 20,000

คาใช้จายโครงการปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 44 พรรษา 
3 มิถุนายน 2565

20,000 20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

130,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 70,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 125,000

โครงการแขงขันกีฬา
สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

450,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี 18 มีนา วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2565

30,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

10,000

โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

200,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 9/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

50,000 50,000

โครงการคัดแยกขยะ 30,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

450,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

โครงการจัดงานฉลอง
วันแหงชัยชนะท้าวสุ
รนารี

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณี 18 มีนา วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2565

30,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000

โครงการจิตอาสา "เรา
ทําความดี ด้วยหัวใจ"

10,000

โครงการชุมชนสะอาด
ปราศจากยุงลาย
ปลอดภัยไข้เลือดออก

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมทาง
วิชาการและจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

30,000

โครงการป้องกันโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัว
แรต

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู
การเรียนรู้

25,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) (จัด
ตั้ง)

200,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

300,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 11/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุมทาง
วิชาการและจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

30,000

โครงการป้องกันโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา 
เทศบาลตําบลหนองหัว
แรต

100,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

30,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญ

30,000

โครงการเปิดโลกกว้างสู
การเรียนรู้

25,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) (จัด
ตั้ง)

200,000

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

300,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

15,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนระดับเทศบาล
ตําบลในการจัดตั้งดาน
ตรวจและเฝ้าระวังใน
พื้นที่

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การจัดการศึกษา

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน
ของเทศบาลตําบลหนอง
หัวแรต

15,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนระดับเทศบาล
ตําบลในการจัดตั้งดาน
ตรวจและเฝ้าระวังใน
พื้นที่

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองหัวแรต

170,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การจัดการศึกษา

113,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จายใน
การพัฒนา  
บุคลากรทางการศึกษา

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จาย
อาหารกลางวัน

514,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯลฯ

70,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2565

300,000

โครงการหนองหัวแร
ตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการชวยเหลือและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
แกเจ้าหน้าที่ เยาวชน 
และประชาชน

15,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 15/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา - คาใช้จาย
อาหารกลางวัน

514,500

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯลฯ

70,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
ประจําปี 2565

300,000

โครงการหนองหัวแร
ตเมืองสะอาดอยาง
ยั่งยืน

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

15,000 15,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการชวยเหลือและ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย
แกเจ้าหน้าที่ เยาวชน 
และประชาชน

15,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 16/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000 40,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,110,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 55,000 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 400,000 20,000 30,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 75,000 2,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

คาไฟฟ้า 300,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 17/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 150,000 150,000

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุการศึกษา 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 440,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 13,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,240,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 120,000 494,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 210,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 115,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 500,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

7,000

คาบริการโทรศัพท์ 60,000

คาบริการไปรษณีย์ 77,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

65,000

คาไฟฟ้า 140,000 510,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 
30 กก. อาน 0.10 กรัม 
จํานวน 1 ชุด

เครื่องทดสอบแรงอัด
คอนกรีต (แบบดิจิตอล) 
ขนาด 3,000kn.

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction หรือ 
LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

8,900

ชุดตะแกรงรอนทราย

ชุดทดสอบการบดอัดดิน

ชุดทดสอบหาความหนา
แนนของดินในสนาม 
Field Density
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํารวจ

เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 
30 กก. อาน 0.10 กรัม 
จํานวน 1 ชุด

10,000 10,000

เครื่องทดสอบแรงอัด
คอนกรีต (แบบดิจิตอล) 
ขนาด 3,000kn.

350,000 350,000

เครื่องพนหมอกควัน 59,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction หรือ 
LED ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network

8,900

ชุดตะแกรงรอนทราย 2,500 2,500

ชุดทดสอบการบดอัดดิน 25,000 25,000

ชุดทดสอบหาความหนา
แนนของดินในสนาม 
Field Density

12,000 12,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี จํานวน 1 คัน

44,000

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี 
หมูที่ 15 จากบ้านนาย
สมยศ วงศ์อิน ถึงบ้าน
นายละมัย เรียนปรุใหญ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 
3 จากหน้าบริษัท     
ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 
ถึงบริเวณถนนคอนกรีต

โครงการกอสร้างรั้ว
โครงเหล็กพร้อมตาขาย 
รอบลานกีฬาเอนก
ประสงค์ บ้านหนองหัว
แรต หมูที่ 6

โครงการตอเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองหวาย หมูที่ 14
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้อบดิน ขนาด 43 ลิตร 32,000 32,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี จํานวน 1 คัน

44,000

รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตลาดใหมสามัคคี 
หมูที่ 15 จากบ้านนาย
สมยศ วงศ์อิน ถึงบ้าน
นายละมัย เรียนปรุใหญ

82,000 82,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ 
3 จากหน้าบริษัท     
ซี.เค.แอนด์ ซันส์ ฟาร์ม 
ถึงบริเวณถนนคอนกรีต

757,000 757,000

โครงการกอสร้างรั้ว
โครงเหล็กพร้อมตาขาย 
รอบลานกีฬาเอนก
ประสงค์ บ้านหนองหัว
แรต หมูที่ 6

357,000 357,000

โครงการตอเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองหวาย หมูที่ 14

266,000 266,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,890,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้แก
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบุนนาก

20,000

เงินอุดหนุนให้คณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านมอสูงซับ
เจริญ หมูที่ 1    
เพื่อจัดงานวันเฟื่องฟ้า
บาน

30,000

รวม 14,605,389 15,526,550 1,114,460 7,595,795 5,498,525 840,000 170,000 1,166,250
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,890,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนให้แก
องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองบุนนาก

20,000

เงินอุดหนุนให้คณะ
กรรมการหมูบ้าน ตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

300,000

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบ้าน บ้านมอสูงซับ
เจริญ หมูที่ 1    
เพื่อจัดงานวันเฟื่องฟ้า
บาน

30,000

รวม 5,301,938 135,000 140,000 52,093,907

วันที่พิมพ์ : 26/8/2564  14:05:16 หน้า : 24/24






















