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เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 2,624,640 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้สิ้น 51,030,326 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทัว่ไป 7,531,260 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร 5,880,960 บาท

เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง
อ ำเภอ ขำมสะแกแสง   จังหวัดนครรำชสีมำ

1. เงินเดือนนำยก/รองนำยก 695,520 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยกเทศมนตรีและรองนำยกเทศมนตรี 
จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2557)

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรีและรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน

2. เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกเทศมนตรีและรอง
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2557)

3. เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 120,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี/
ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2557)



- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2557)

5. เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400 บำท

4. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี 198,720 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำเทศบำล รองประธำนสภำ
เทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลจ ำนวน 12 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 
เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.
2557)

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,256,320 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 2,318,880 บำท

  - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนเทศบำลระดับกลำง
(ปลัดเทศบำล) จ ำนวน 1 อัตรำ
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- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลต ำแหน่ง นัก
บริหำรงำนเทศบำลระดับกลำง (ปลัดเทศบำล)จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนเทศบำลระดับต้น
(รองปลัดเทศบำล)จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทัว่ไประดับ
ต้น (หัวหน้ำส ำนักปลัด) จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่งนักบริหำรงำน
ทัว่ไประดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้
รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนเทศบำลระดับต้น (รองปลัดเทศบำล) จ ำนวน 
1อัตรำ ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทัว่ไประดับต้น (หัวหน้ำส ำนักปลัด) 
จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทัว่ไประดับต้น(หัวหน้ำฝ่ำย
อ ำนวยกำร) จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทะเบียนและบัตร
ช ำนำญกำร  จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำร จ ำนวน 1 อัตรำ  ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน และวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง 186,000 บำท

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 619,440 บำท
  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง นักกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 2 อัตรำ 
และต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
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  - เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ.ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง 
นักกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 2 อัตรำ และ
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เงินอื่นๆ 84,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ต ำแหน่ง นักบริหำรงำน
เทศบำลระดับกลำง (ปลัดเทศบำล) ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินค่ำตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2553
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ. ข้อ 23 และหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. 
และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง 
แนวทำงกำรค ำนวณภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 1,461,800 บาท
ค่าตอบแทน 204,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,000 บำท
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1.1 เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบพนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำงเทศบำล จ ำนวน 20,000 บำท
1.2 เพือ่จ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จ ำนวน 
50,000 บำท
(เงินรำงวัลประจ ำปี) ส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ค่ำเบีย้ประชุม 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ประชุมกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังจำก
นำยกเทศมนตรีและคณะกรรมกำรประจ ำสภำเทศบำล
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินเดือน 
เงินค่ำตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยกเทศมนตรี 
รองนำยกเทศมนตรี ประธำนสภำเทศบำล
รองประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล เลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี และจ่ำยค่ำเบีย้ประชุม
กรรมกำรสภำเทศบำล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2557)

3. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

4. ค่ำเช่ำบ้ำน 84,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 
2559

5. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549
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ค่าใชส้อย 1,002,800 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 362,800 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือค่ำ
ซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สินค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ัง
ประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีศึ่กษำ
ดูงำน ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล กำรประชุม
คณะกรรมกำรทีแ่ต่งต้ังโดยนำยกเทศมนตรี หรือประธำนสภำ 
หรือกำรประชุมอื่นๆ และจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/
รัฐพิธ/ีรำชพิธีต่ำง ๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที ่28 กรกฎำคม 2548

3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน

3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
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3.3 โครงกำรจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” 20,000 บำท
- เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมถวำยรำชสักกำระ 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เช่น กำรจัดนิทรรศกำร 
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร  ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ 
และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 127 ล ำดับ
ที ่2

3.4 โครงกำรจัดกิจกรรม “วันเทศบำล” 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม “วันเทศบำล” เช่น 
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
พิธีทำงศำสนำ  ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 127 ล ำดับ
ที ่ 1

3.5 โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนน้อมร ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันที ่5 ธันวำคม  เช่น ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำพำนพุม่เงิน พุม่ทอง ธงตรำ
สัญลักษณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 137 ล ำดับที ่5
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3.5 โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  พระบำทสมเด็จพระ
บรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต  
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร วันที ่ 13  ตุลำคม เช่น ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยพิธี
ทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำพวงมำลำ ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำยโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 138 ล ำดับ
ที ่ 6

3.6 โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิ
รำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันที ่28 กรกฎำคม เช่น 
ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำ
ป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำยโครงกำร  และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 134 ล ำดับที ่2

3.7 โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง วันที ่12  
สิงหำคม เช่น ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำ
ตกแต่งสถำนที ่ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำพำนพุม่
เงิน พุม่ทอง ธงตรำสัญลักษณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 135 ล ำดับที ่3
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3.8 โครงกำรจัดงำนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในวันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพ วันที ่3 มิถุนำยน เช่น ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำร
และเคร่ืองด่ืม ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำพำนพุม่เงิน พุม่ทอง ธงตรำสัญลักษณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ 
ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 136 ล ำดับที ่4

3.9 โครงกำรเทศบำลพบประชำชน 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเทศบำลพบประชำชน 
เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 93 ล ำดับที ่ 1

3.10 โครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำรเทศบำล 200,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลและ
ผู้บริหำรเทศบำล เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำป้ำย
ประชำสัมพันธ ์ ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำส่ือประชำสัมพันธ ์กำร
ประชำสัมพันธ ์กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้
ทรำบถึงสิทธิและหน้ำที ่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำท้องถิ่น แบบพิมพ์ต่ำง ๆ 
และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 133 ล ำดับที ่1
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3.11 โครงกำรวันปิยมหำรำช 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน วันปิยมหำรำช วันที ่23 
ตุลำคม  เช่น ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำพวงมำลำ ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ ์ค่ำป้ำยโครงกำร และ
รำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 139 ล ำดับที ่ 7

3.12 โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงำนและพนักงำนจ้ำง 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงำน
และพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 128 ล ำดับที ่4

3.13 โครงกำรอบรมพนักงำนเทศบำล 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำอบรม ค่ำลงทะเบียน ของพนักงำนเทศบำล คณะ
ผู้บริหำรสมำชิกสภำ ตำมแผนกำรอบรมสถำบันพัฒนำบุคลำกรกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำล ในครำวประชุม 9/2545 
เมื่อวันที ่23 กันยำยน 2545

4. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ เสียงไร้สำย และครุภัณฑ์อื่นๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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ค่าวัสดุ 255,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 60,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟ 
เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง
ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม
แก้วน้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม ้น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์ สี 
แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวำน สว่ำน เล่ือย
เหล็กเส้น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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5. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก
ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต
และสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ 
เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

7. วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว ์พันธุพ์ืช ปุย๋ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

8. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์
พูก่ันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ 
รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ขำต้ัง
กล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์เมนบอร์ดเมมโมร่ีชิป เมำส์ 
ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบลงทุน 188,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 188,500 บาท
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 จัดซ้ือเก้ำอี้ผู้บริหำร 6,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ผู้บริหำร บุหนังเทียม 5 แฉก ขนำด 61 X 
67 X 10 เซนติเมตร จ ำนวน 2 ตัว (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 159 ล ำดับที ่9

1.2 จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 14,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร จ ำนวน 1 เคร่ือง 
(รำยละเอียดตำมมำตรฐำนครุภัณฑ์)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 158 ล ำดับที ่3

1.3 จัดซ้ือโต๊ะกลมหน้ำโฟเมก้ำ 25,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะกลมหน้ำโฟเมก้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่
น้อยกว่ำ 4 ฟุต สูงไม่น้อยกว่ำ 75 เซนติเมตร จ ำนวน 10 ตัว (รำคำ
ตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 158 ล ำดับที ่5

1.4 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ระดับ 7-9 11,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำน ระดับ 7-9 โต๊ะท ำงำนไม ้ขำเหล็ก 
ขนำด 150 X 80 X 75 เซนติเมตร จ ำนวน 2 ตัว (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 159 ล ำดับที ่8

1.5 จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำโฟเมก้ำ 25,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำโฟเมก้ำ โครงขำ
เหล็กพับได้ชุบโครเมี่ยม ขนำด 60 X 150 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร จ ำนวน 10 ตัว (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 159 ล ำดับที ่6
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1.6 จัดซ้ือแท่นบรรยำย(โพเดียม) 7,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือแท่นบรรยำย(โพเดียม) ขนำดควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 70 เซนติเมตร ควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร ควำมสูงไม่
น้อยกว่ำ 110  เซนติเมตร จ ำนวน 1 แท่น  (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 158 ล ำดับที ่4

1.7 จัดซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม 15,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมอุตสำหกรรม ขนำด 24 นิ้ว  ปรับแรงลม
ได้ 3 ระดับ จ ำนวน 5 ตัว (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 159 ล ำดับที ่7

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
2.1 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงเคล่ือนทีแ่บบลำกจูง 10,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองเสียงเคล่ือนทีแ่บบลำกจูง ก ำลังวัตต์ไม่
น้อยกว่ำ 600 วัตต์ ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 70 เซนติเมตร ด้ำนหน้ำกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 16 นิ้ว  ดอกล ำโพง 15 นิ้ว สำมำรถต่อบลูทูธ อัดเสียง 
วิทย ุFM ได้ พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด (จ ำนวน 2 ตัว)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 160 ล ำดับที ่10

2.2 จัดซ้ือพัดลมโคจร 16,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมโคจร ขนำด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 
ระดับ ก ำลังไฟไม่น้อยกว่ำ 80 วัตต์  จ ำนวน 12 ตัว (รำคำตำม
ท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 158 ล ำดับที ่1

3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
3.1 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 27,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA 
ขนำด 2,500 ANSI Lumens  จ ำนวน 1 เคร่ือง (รำยละเอียดตำม
มำตรฐำนครุภัณฑ์)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 158 ล ำดับที ่2

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)    ข้อ 8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว )
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 160 ล ำดับที ่11
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4.2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 8,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 161 ล ำดับที ่12

4.3 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่13
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,435,120 บาท

งบบุคลากร 1,282,620 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,282,620 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 860,100 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร จ ำนวน1 อัตรำ และ
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 
12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 422,520 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 
อัตรำ  และต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำย
ไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 120,000 บาท
ค่าตอบแทน 5,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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ค่าใชส้อย 115,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำ
โฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำ
ติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆและ
รำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีศึ่กษำ
ดูงำน ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล กำรประชุม
คณะกรรมกำรทีแ่ต่งต้ังโดยนำยกเทศมนตรี หรือประธำนสภำ หรือกำร
ประชุมอื่นๆ และจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธ/ีรำชพิธี
ต่ำง ๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที ่28 กรกฎำคม 2548

3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร

5,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่นๆ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
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3.2 โครงกำรพัฒนำประชำธิปไตย 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมให้ควำมรู้กับ คณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที ่ผู้น ำชุมชน/ผู้น ำหมู่บ้ำน คณะกรรำ
กำรชุมชน ประชำชนในเขตเทศบำล เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  อบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น/ผู้บริหำรท้องถิ่น กฏหมำย
เกี่ยวกับกำรเลือกต้ังท้องถิ่นและกฏหมำยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ค่ำ
วิทยำกร ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำเอกสำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 143 ล ำดับที ่14

3.3 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริต เช่น  กำรจัดอบรมให้ควำมรู้/กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริตภำยในหน่วยงำน กำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ข้ำรำชกำร และประชำชนใน
เขตเทศบำล ประกอบด้วย ผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น สมำชิกสภำผู้บริหำร 
เช่น ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 144 ล ำดับที ่15
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3.4 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในชุมชน 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ใน
ชุมชน จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยใน
ชุมชน จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ไห้แก ่ประชำชนในพืน้ที่ ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน เจ้ำหน้ำที ่ผู้น ำชุมชน/ผู้น ำท้องถิ่น เช่น 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตกแต่ง
สถำนที ่ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 142 ล ำดับที ่12

งบลงทุน 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 32,500 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)    ข้อ 8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว )
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 160 ล ำดับที ่11

1.2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 8,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 161 ล ำดับที ่12

1.3 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่13
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งานบริหารงานคลัง 2,996,960 บาท

งบบุคลากร 1,865,160 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,865,160 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 1,076,700 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรคลัง(ผู้อ ำนวยกำรกอง
คลัง) จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรคลัง (หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนคลัง) จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บ
รำยได้ (ปง./ชง.)  ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำลต ำแหน่ง นัก
บริหำรงำนกำรคลัง (ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง)จ ำนวน 1 อัตรำ และ
ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนกำรคลัง (หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนคลัง) จ ำนวน 
1 อัตรำ  ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 676,560 บำท
  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 
อัตรำ ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง 
คนงำน จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
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4. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง

ค่าตอบแทน

2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3)พ.ศ. 
2559

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง 
คนงำน จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่
ค่ำครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วน
รำชกำร (ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณ
ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

 - เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51,900 บำท

งบด าเนินงาน 1,033,800 บาท
116,800 บาท

1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64,800 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
- เป็นไปตำมหนังสือที ่กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำร

10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

3. ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท
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ค่าใชส้อย 205,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำจ้ำงตรวจ
สภำพรถมอเตอร์ไซด์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ังประปำ 
ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ 
และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร

20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2.2 โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษีและรับช ำระภำษี 5,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 
กุมภำพันธ ์2551 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที ่9 มกรำคม 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ที ่มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำ (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 144 ล ำดับที ่16
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2.3 โครงกำรปรับปรุงระบบแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงระบบแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตำมหนังสือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 
0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภำพันธ ์2551
- เป็นไปตำมหนังสือ กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67 
ลงวันที่ 9 มกรำคม 2555
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3
/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ ์2561
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 145 ล ำดับที ่12

3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 140,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ ์
กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป ลวดเย็บ
กระดำษ กำว แฟ้ม สมุดบัญชี  แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟ 
เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง ผ้ำ
ปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำมช้อนส้อม แก้ว
น้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชนถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 
ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน 
ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษโปสเตอร์พูก่ัน
และสี ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพรูปสี
หรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำยดำวเทียม ขำต้ังกล้อง 
ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด 
เมมโมร่ีชิป เมำส์ ฯลฯ
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  - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

ค่าสาธารณูปโภค 572,000 บาท
1. ค่ำไฟฟ้ำ 500,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง

2. ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 20,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสง

3. ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 2,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย ์ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ยำกรฯลฯ

4. ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 50,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม เช่น ค่ำโทรภำพ
(โทรสำร) ค่ำเทเล็กซ์ ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำน
ดำวเทียม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

งบลงทุน 98,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 98,000 บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 88,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 4 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)    ข้อ 8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว )
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 160 ล ำดับที ่11

1.2 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 10,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 4 
เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่13
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,419,110 บาท
งบบุคลากร 2,142,360 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 2,142,360 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 259,440 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยช ำนำญงำน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,690,920 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ดับเพลิงจ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์บรรทุกน้ ำ จ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่ง 
พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 10 อัตรำ ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยุส่ือสำร 
จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 
12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 192,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ดับเพลิง จ ำนวน  1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์บรรทุกน้ ำ จ ำนวน 2 อัตรำ
ต ำแหน่ง พนักงำนดับเพลิง จ ำนวน 10 อัตรำ 
ต ำแหน่ง พนักงำนวิทยุส่ือสำร จ ำนวน 1 อัตรำ 
และต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558  
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 805,000 บาท
ค่าตอบแทน 85,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพืน้ทีท่ีไ่ด้รับค ำส่ังช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีจ่ำก
ผู้บริหำรท้องถิ่นแห่งนั้น
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่อำสำสมัครขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งพืน้ทีอ่ื่นทีไ่ปสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมค ำร้องขอจำก
ผู้บริหำรท้องถิ่นแห่งนั้น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ในข้อ 6 ก ำหนดให ้อปท.สำ
มำรถเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก ่อปพร. ทีป่ฏิบัติหน้ำทีไ่ด้โดยให้
เบิกจ่ำยตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยของอำสำสมัคร ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 2560

2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
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3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549

ค่าใชส้อย 460,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 100,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำ
ติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำต่อทะเบียนรถยนต์ส ำนักงำน ค่ำจ้ำงเหมำอื่นๆ และ
รำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร

10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ 
ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ
ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2.2 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนภำรกิจ อปพร. 30,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้แก่สมำชิก อปพร.ใน
กำรออกปฏิบัติหน้ำที ่เช่น ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ถ่ำนไฟฉำย ไฟฉำย ไฟ
สำมเหล่ียม แบตเตอร่ี  เส้ือกั๊ก นกหวีด กรวยยำง และรำยจ่ำยอื่น 
(รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 146 ล ำดับที ่1
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2.3 โครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันแก้ไขปัญหำภัย
แล้ง เช่น  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันหล่อล่ืนของรถยนต์ เคร่ืองสูบน้ ำ 
หน้ำแปลนข้อต่อ ท่อดูด ท่อส่งน้ ำ น็อต ทรำยกระสอบทรำย และ
รำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 83 ล ำดับที ่1

2.4 โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่และ
สงกรำนต์ และวันหยุดต่อเนื่องตำมนโยบำยรัฐบำล

50,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลปีใหม่และสงกรำนต์ และวันหยุดต่อเนื่องตำมนโยบำย
รัฐบำล เช่น ค่ำผ้ำเย็น ค่ำเคร่ืองด่ืมค่ำอำหำรว่ำง ส ำหรับบริกำร
ประชำชนผู้เดินทำงในช่วงเทศกำลและคณะผู้ตรวจเยี่ยม ค่ำป้ำย
โครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 148 ล ำดับที ่1

2.5 โครงกำรป้องกันอัคคีภัยให้ควำมรู้ประชำชน สำธิตกำรดับเพลิงใน
ชุมชนและสถำนศึกษำ

20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันอัคคีภัยให้
ควำมรู้ประชำชน สำธิตกำรดับเพลิงในชุมชนและสถำนศึกษำ เช่น 
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและวิทยำกร 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัดสถำนทีค่่ำฟิล์ม ล้ำง อัด 
ขยำย ภำพ ค่ำเคร่ืองแบบ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 149 ล ำดับที ่3

2.6 โครงกำรฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) 100,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมทบทวน อป
พร. เช่น ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม เจ้ำหน้ำทีท่ี่
เกี่ยวข้องและวิทยำกร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ ค่ำจัด
สถำนที ่ค่ำเคร่ืองแต่งกำย และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 150 ล ำดับที ่4
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2.7 โครงกำรฝึกอบรมอำสำจรำจร 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำจรำจร 
เช่น เป็นค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรมและ
วิทยำกร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดสถำนที ่ค่ำฟิล์ม 
ล้ำง อัด ขยำย ภำพ ค่ำเคร่ืองแบบ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 149 ล ำดับที ่2

3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 260,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ 
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบคลิป ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้ำรำชกำรแบบพิมพ ์แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟ 
เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำดเข่ง มุ้ง ผ้ำปู
ทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำมช้อนส้อม แก้ว
น้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชนถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุก่อสร้ำง 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม ้น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์ สี 
แปรงทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก  กระเบือ้ง 
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิวขวำน สว่ำน เล่ือย 
เหล็กเส้น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

5. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก
ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต
และสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์
เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบ ี
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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7. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียน
โปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ีกำร์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภำพ รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ภำพถ่ำย
ดำวเทียม ขำต้ังกล้อง เลนส์ซูม ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

8. วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ เส้ือ กำงเกง
ผ้ำ เคร่ืองหมำยยศและสังกัด ถุงเท้ำ รองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอ 
ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

9. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์เมนบอร์ดเมมโมร่ีชิปเมำส์ 
ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

10. วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น เคร่ืองดับเพลิง สำยส่งน้ ำ
ดับเพลิง ท่อดูดน้ ำดับเพลิง น้ ำยำเคมีดับเพลิง หัวฉีดน้ ำดับเพลิงตะกร้ำ
หวำยกรองผง ข้อแยก ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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งบลงทุน 471,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 325,500 บาท
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร 14,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรรำงเล่ือนแบบพวงมำลัย (มือ
หมุน) ขนำด 4 ชั้น 32 ช่อง ชนิด 2 ตู้ ขนำด 254w x122D x218H 
จ ำนวน 1 ตู้
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่14

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง
2.2 จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจรำจร 210,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจรำจร แบบกวนอัตโนมัติพร้อม
อุปกรณ์  จ ำนวน 1  เคร่ือง  (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 163 ล ำดับที ่16

3. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
3.1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ 19,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง สะพำยหลัง 
จ ำนวน 2 เคร่ือง
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่15

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)    ข้อ 8  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที ่1  (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว )
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 160 ล ำดับที ่11

4.2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 8,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 161 ล ำดับที ่12
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4.3 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่13

5. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
5.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์บรรทุกน้ ำ
ดับเพลิง หมำยเลขทะเบียน บฉ 3636 นม หมำยเลขทะเบียน บต 
8205 นม และ หมำยเลขทะเบียน ผบ 770 นม เช่น ยกเคร่ืองยนต์
ใหม ่ซ่อมแซมปะผุท ำสียำนพำหนะทัง้คัน และรำยจ่ำยอื่น

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 146,250 บาท
1. ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.1 โครงกำรติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบ 146,250 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังสัญญำณไฟกระพริบพลังงำน
แสงอำทิตย ์บริเวณถนนเทศบำล 2 ติดกับถนนเทศบำล 8 จ ำนวน 1 
จุด (4 ตัว) ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 152 ล ำดับที ่8
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 1,531,960 บาท
งบบุคลากร 1,176,960 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,176,960 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 1,116,960 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนเทศบำล  ต ำแหน่ง นักบริหำรกำรศึกษำระดับต้น
(ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ)  จ ำนวน 1 อัตรำ  ต ำแหน่ง  
นักบริหำรกำรศึกษำระดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ)จ ำนวน 1 
อัตรำ และต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรจ ำนวน 1 อัตรำ ต้ัง
จ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน และวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง 
นักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับต้น (ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ)จ ำนวน 
1 อัตรำ และต ำแหน่งนักบริหำรกำรศึกษำระดับต้น(หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
กำรศึกษำ) จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ.กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบด าเนินงาน 355,000 บาท
ค่าใชส้อย 270,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 250,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ  ค่ำติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญำณต่ำง ๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร

20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ 85,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟเทปพัน
สำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้งผ้ำปู
ทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำมช้อนส้อม แก้ว
น้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชนถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุก่อสร้ำง 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม ้น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์สี แปรง
ทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือ้ง 
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบเสียม ส่ิว ขวำน สว่ำน เล่ือย  
เหล็กเส้น ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบ ี
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวิทยำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่น แอลกอฮอล์ น้ ำยำ
ต่ำงๆ เวชภัณฑ์ ส ำลี และผ้ำพันแผล และอื่น ๆ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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7. วัสดุกำรเกษตร 5,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว ์พันธุพ์ืช ปุย๋ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก  หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง
กระดำษต่อเนื่อง สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์เมนบอร์ด
เมมโมร่ีชิป เมำส์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,538,002 บาท

งบบุคลากร 1,769,640 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,769,640 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 845,640 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนของพนักงำนครูเทศบำล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงำนครูเทศบำล ต ำแหน่ง ครู  จ ำนวน 3  อัตรำ   ต้ังจ่ำย
ไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทฐำนะและเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558)
- เป็นไปตำมประกำศ กท. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับกำรเล่ือนขั้น
เงินเดือนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เทศบำล พ.ศ. 2562

2. เงินวิทยฐำนะ 84,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะของพนักงำนครูเทศบำลจ ำนวน 2 อัตรำ 
ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะและเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558)

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 792,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน 2 อัตรำ ต ำแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ และ ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 3 อัตรำ ต้ัง
จ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ.ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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  - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรผลงำนของหนู
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง เช่น ค่ำป้ำย
โครงกำร  ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง

4. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง คนงำนจ ำนวน 3 อัตรำ  ต้ัง
จ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 1,952,362 บาท
ค่าตอบแทน 10,000 บาท
1. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549

ค่าใชส้อย 546,530 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำร 12 สิงหำ วันแม่แห่งชำติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสง เช่น ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 90 ล ำดับที ่5

1.2 โครงกำรจัดงำนนิทรรศกำรผลงำนของหนู 10,000 บำท
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 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 89 ล ำดับที ่1

1.3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 5,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมัน ค่ำล้ำงรูปภำพ ค่ำเอกสำร ในกำรออกเยี่ยม
บ้ำนนักเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 90 ล ำดับที ่4

1.4 โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนทีศู่นย์พัฒนำเด็กเล็ก 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนทีข่อง
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง เช่น ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำป้ำย
โครงกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและ
เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 89 ล ำดับที ่3

1.5 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 471,530 บำท
1. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง
           เพือ่เบิกหักผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ขำมสะแกแสงเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง ในอัตรำมื้อละ 20 บำท ต่อคน 
จ ำนวน 245 วัน  (ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
2. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง (รำยหัว)   
            เพือ่เบิกหักผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล
ขำมสะแกแสงเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  (จัดสรรตำมจ ำนวนเด็กเล็ก อัตรำคนละ 
1,700 บำท/ป ี (ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)
3. เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 
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1. เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง ใน
อัตรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน 
- แผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561 – 2565) หน้ำ 100 ล ำดับที ่2 
- ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

     เพือ่เบิกหักผลักส่งเงินให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  (จัดสรรตำมจ ำนวนเด็กเล็ก อำย ุ3 – 5 
ป)ี โดยมีค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1) ค่ำหนังสือเรียน  ในอัตรำคนละ 200 บำท/ปี
2) ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ในอัตรำคนละ 200 บำท/ปี
3)   ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน ในอัตรำคนละ 300 บำท/ป ี
4)   ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในอัตรำคนละ 430 บำท/ปี
      (ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น)

1.6 โครงกำรอบรมพัฒนำกำรสมวัยให้แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมพัฒนำกำรสมวัย
ให้แก่ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  
เพือ่ให้ควำมรู้กับผู้ปกครองในกำรเล้ียงดูบุตรอย่ำงถูกต้องตำมหลักกำร 
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำป้ำยโครงกำร และอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557  และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 90 ล ำดับที ่6

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 1,395,832 บาท
1. ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,375,832 บำท
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2.  เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบำลขำมสะแกแสง ในอัตรำคนละ 7.37 
บำท จ ำนวน 260 วัน) 
- แผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561 – 2565  หน้ำ 101 ล ำดับที ่4 
- ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น

2. วัสดุกำรศึกษำ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุทำงกำรศึกษำประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลขำมสะแกแสง เช่น แบบเรียน คู่มือกำรเรียนกำรสอน ภำพ
โปสเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบลงทุน 188,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 68,000 บาท
1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

1.1 จัดซ้ือพัดลมติดฝำผนัง 27,500 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือพัดลมติดฝำผนังขนำด 22 นิ้ว  เพือ่ใช้ติดต้ัง
ระบำยอำกำศประจ ำอำคำรเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต ำบลขำมสะแกแสง  จ ำนวน 11  ตัว 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 163 ล ำดับที ่20

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม)  ข้อ 8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว )
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ160 ล ำดับที ่11

2.2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 16,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ ำนวน 2 เคร่ือง ตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กระทรวง
ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 161 ล ำดับที ่12
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2.3 จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ 2,500 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เคร่ือง ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพืน้ฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 162 ล ำดับที ่13

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 120,000 บาท
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

1.1 โครงกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสง

120,000 บำท
 -  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงสนำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสงให้ได้มำตรฐำน  มีควำมเหมำะสม  เพือ่
ควำมปลอดภัยส ำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 123 ล ำดับที ่27

งบเงินอุดหนุน 2,628,000 บาท
เงินอุดหนุน 2,628,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

1.1 เงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบำลขำมสะแกแสง

2,628,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบำลขำมสะแกแสงในอัตรำคนละ 20 บำท จ ำนวน 200 
วัน   
 (ทัง้นี้จะเบิกจ่ำยต่อเมื่อได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 101 ล ำดับที ่5
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,124,963 บาท
งบบุคลากร 1,536,000 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,536,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 924,960 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนสำธำรณสุข(ผู้อ ำนวยกำร
กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม )จ ำนวน 1 อัตรำและต ำแหน่ง นัก
บริหำรงำนสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อมระดับต้น    (หัวหน้ำฝ่ำย
บริหำรงำนสำธำรณสุข) จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือนและวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) 
ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นัก
บริหำรงำนสำธำรณสุข (ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
จ ำนวน 1 อัตรำ และ ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมระดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข) จ ำนวน 1 
อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 551,040 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรสุขำภิบำลจ ำนวน 1 อัตรำ 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำรจ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 442,000 บาท
ค่าตอบแทน 72,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

2. ค่ำเช่ำบ้ำน 42,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 
2559

3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549
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 - เพือ่พัฒนำและเพิม่ทักษะอำสำสมัครในชุมชนเป็นทีมเครือข่ำย
ป้องกันเด็กจมน้ ำ เพือ่สร้ำงทักษะให้กับเด็กในกำรช่วยเหลือตนเอง 
สำมำรถเอำชีวิตรอดจำกกำรจมน้ ำได้ 

ค่าใชส้อย 250,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือค่ำ
ซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สินค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ัง
ประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร 
และค่ำใช ้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นเกี่ยวกับกำรรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีม่ำตรวจนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยมชมหน่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้องซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่ำใช้จ่ำย
ในพิธีกำรหรือหน่วยงำน      รัฐพิธีต่ำงๆ
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที ่28 กรกฎำคม 2548

3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร และนอก
รำชอำณำจักร

10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

3.2 โครงกำรพัฒนำงำนเฝ้ำระวังเด็กจมน้ ำเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 40,000 บำท
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 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย 
เทศบำลต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎร
ได้รับกำรศึกษำอบรม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 106 ล ำดับที ่19

3.3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ในชุมชนเขต
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง (นิเทศ,อบรมรวม)

50,000 บำท

 - เพือ่เพิม่ศักยภำพ และควำมรู้ทำงวิชำกำร แก่ผู้น ำด้ำนส่งเสริม
สุขภำพในชุมชน เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำน มีกำรจัดกิจกรรม 
เช่น ศึกษำดูงำนนอกสถำนทีเ่พือ่เพิม่ประสบกำรณ์ท ำงำนประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎรได้รับ
กำรศึกษำอบรม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 106 ล ำดับที ่18

3.4 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ ผู้น ำด้ำนส่งเสริมสุขภำพในชุมชนเขต
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง (นิเทศ,ติดตำมให้ควำมรู้ในชุมชน)

50,000 บำท

 - เพือ่เพิม่ศักยภำพ และควำมรู้ทำงวิชำกำร แก่ผู้น ำด้ำนส่งเสริม
สุขภำพในชุมชน เพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำน มีกำรจัดอบรมในชุมชน 
ทัง้ 7 ชุมชน 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย 
เทศบำลต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎร
ได้รับกำรศึกษำอบรม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ105 ล ำดับที ่17

3.5 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 40,000 บำท
 - เพือ่เพิม่ศักยภำพให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
กำรปกป้องและกำรรักษำส่ิงแวดล้อมแก ่อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรท ำงำน มีกำรจัดอบรมในชุมชนทัง้ 7 
ชุมชน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎรได้รับ
กำรศึกษำอบรม) 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 153 ล ำดับที ่3
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4. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ เสียงไร้สำย และครุภัณฑ์อื่นๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 120,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ
ปำกกำ ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟเทปพัน
สำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

3. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำดเข่ง มุ้ง ผ้ำปู
ทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วยชำม ช้อนส้อม แก้ว
น้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี 
ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น็อตและสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบำะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 20,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซล
น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม น้ ำมันจำรบ ี
น้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง สำย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์เมนบอร์ดเมมโมร่ีชิป เมำส์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบเงินอุดหนุน 146,963 บาท
เงินอุดหนุน 146,963 บาท
1. เงินอุดหนุนเอกชน

1.1 เงินอุดหนุนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัข
บ้ำตำมพระปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์อัครรำชกุมำรี

6,963 บำท

 - เพือ่อุดหนุนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ
วลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886 ลว. 28 มิถุนำยน 2562 เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 107 ล ำดับที ่21
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จ ำนวน1.2 อุดหนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข

140,000 บำท

 - เพือ่อุดหนุนค่ำด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุขในชุมชนเขตเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ. 2561-2565)หน้ำ 107 ล ำดับที2่0
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งานโรงพยาบาล 320,000 บาท

งบด าเนินงาน 320,000 บาท
ค่าใชส้อย 280,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรควบคุมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู 20,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้ฉี่หนู
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 102 ล ำดับที ่4

1.2 โครงกำรป้องกันโรคเอดส์ 20,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรมให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรป้องกันโรคเอดส์ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 102 ล ำดับที ่3

1.3 โครงกำรเฝ้ำระวัง ตรวจคัดกรอง โรคควำมดันโลหิตสูง 10,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคควำมดันโลหิตสูง ในเขตเทศบำลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 103 ล ำดับที ่7

1.4 โครงกำรเฝ้ำระวัง ตรวจคัดกรอง โรคเบำหวำน 10,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคเบำหวำน ในเขตเทศบำลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 103 ล ำดับที ่8

1.5 โครงกำรเฝ้ำระวัง ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งเต้ำนม 20,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้ำนม ในเขตเทศบำลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 103 ล ำดับที ่9
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 - เพือ่รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก, SAR และไข้หวัดใหญ่สำยพันธุใ์หม่
และโรคอุบัติใหม ่ในเขตเทศบำลฯ 

1.6 โครงกำรเฝ้ำระวัง ตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปำกมดลูก 10,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปำกมดลูก ในเขตเทศบำลฯ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 104 ล ำดับที ่11

1.7 โครงกำรเฝ้ำระวัง ตรวจคัดกรอง โรคหัวใจและหลอดเลือด 10,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 104 ล ำดับที ่10

1.8 โครงกำรเฝ้ำระวัง ภำวะโภชนำกำร และแก้ไขปัญหำเด็กขำด
สำรอำหำร แรกเกิด - 5 ปี

40,000 บำท

 - เพือ่แก้ไขปัญหำเด็กขำดสำรอำหำร เด็กแรกเกิด 0 – 5 ป ีในเขต
เทศบำลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 104 ล ำดับที ่12

1.9 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชำชนร่วมมือในกำรป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 102 ล ำดับที ่2

1.10 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนก, SAR และไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์
ใหม่ และโรคอุบัติใหม่

10,000 บำท
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 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 103 ล ำดับที ่6

1.11 โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 40,000 บำท
 - เพือ่รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ 2561-2565) หน้ำ 103 ล ำดับที ่5

1.12 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ ช่องปำกผู้สูงอำยุ 10,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองผู้สูงอำย ุทีม่ีปัญหำช่องปำก ในเขต
เทศบำล
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 104 ล ำดับที ่14

1.13 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพหญิงต้ังครรภ,์ แม่และเด็ก
หลังคลอด

10,000 บำท

 - เพือ่อบรมให้ควำมรู้ หญิงต้ังครรภ์ แม่และเด็กหลังคลอด ในเขต
เทศบำลฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 104 ล ำดับที ่13

1.14 โครงกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพ 20,000 บำท
 - เพือ่ให้ประชำชนได้ออกก ำลังกำย สร้ำงเสริมสุขภำพให้
แข็งแรง         
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 102 ล ำดับที ่1
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2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 40,000 บาท
1. วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 40,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่นแอลกอฮอล์
ออกซิเจน น้ ำยำต่ำงๆ เลือด สำยยำง ลูกยำงหลอดแก้วเวชภัณฑ์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ ส ำลีผ้ำพันแผล ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใชส้อย 100,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนเพือ่ลดโลกร้อน 50,000 บำท
 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนลดใช้พลังงำน ในเขตเทศบำลฯ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 153 ล ำดับที ่1

1.2 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 20,000 บำท
 - เพือ่อบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557  และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 105 ล ำดับที ่16

1.3 โครงกำรอบรมและรณรงค์สร้ำงพลังรักษำส่ิงแวดล้อม 20,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรม อบรมให้ควำมรู้ แก่แกนน ำด้ำนส่ิงแวดล้อม ทัง้ 7 
ชุมชนในเขตเทศบำลฯ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 153 ล ำดับที ่2

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท

 - เพือ่อบรมให้ควำมรู้แก่แกนน ำกลุ่มสตรี แม่บ้ำน ภำยในเขตเทศบำล 
ให้ทรำบถึงบทบำหน้ำทีข่องสตรี  สิทธิประโยชน์ทีพ่ึงได้รับ และเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถต่อกำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำของสตรี ส ำหรับจ่ำย
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำร
ว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6)ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำย ุและผู้พิกำร)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 60,000 บาท
ค่าใชส้อย 60,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพสตรีภำยในเขตเทศบำล 20,000 บำท

 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 
2557  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 95 ล ำดับที ่2
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จ ำนวน1.2 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ 40,000 บำท
 - เพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำย ุ ในกำรรวมกลุ่มและท ำกิจกรรม
ร่วมกันเพือ่ให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องในกำรดูแลสุขภำพกำย
และจิตใจเบือ้งต้นรวมถึงให้ผู้สูงอำยุใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน ์   
ส ำหรับจ่ำยค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยโครงกำร   
และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม (7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำย ุและผู้พิกำร 
(8) บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนำธรรม   
อันดีของท้องถิ่น)
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 94 ล ำดับที ่1
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รวม
รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน 1,169,420 บาท
งบบุคลากร 159,420 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 159,420 บาท
1. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 143,520 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 
12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ.ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 15,900 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 170,000 บาท
ค่าใชส้อย 70,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 50,000 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำค่ำติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับ
สัญญำณต่ำงๆค่ำจ้ำงเหมำอื่น  ๆและรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 100,000 บาท
1. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสำยไฟ เทป
พันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สวิตช์ไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบลงทุน 840,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 840,000 บาท
1. ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.1 โครงกำรติดต้ังเสำพร้อมโคมไฟถนนแจ้งพัฒนำบริเวณทำงโค้งโรงเรียน
อนุบำลขำมสะแกแสง

840,000 บำท

 - ติดต้ังดวงโคมถึงผิวทำง 9.00 เมตร แบบกิ่งเด่ียวแบบด้ำนเดียว 
ระยะห่ำงช่วงเสำ 35.00 เมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 14 ต้น ระยะทำง
ด ำเนินกำร 490.00 เมตร  
จุดเร่ิมต้นโครงกำร  ละติจูด   15   19' 44.52"  N
                      ลองติจูด  102   10' 42.29"  E
จุดส้ินสุดโครงกำร   ละติจูด   15   19' 39.04"  N
                      ลองติจูด  102   10' 55.74"  E
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 110 ล ำดับที ่1
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รวม

รวม
รวม

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

งานสวนสาธารณะ 170,000 บาท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท
ค่าใชส้อย 150,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 150,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำค่ำ
ติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำงๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น 
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
1. วัสดุกำรเกษตร 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว ์พันธุพ์ืช ปุย๋ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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รวม

รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม
จ ำนวน

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล 2,874,000 บาท

งบบุคลากร 120,000 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง พนักงำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 
12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ. นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2557 หนังสือด่วนทีสุ่ดที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่ง 
พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 2,255,000 บาท
ค่าตอบแทน 10,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
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  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้ง 
ผ้ำปูทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำม ช้อนส้อม
แก้วน้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชน ถำด ฯลฯ

ค่าใชส้อย 2,080,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 2,000,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือค่ำ
ซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สินค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกันค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำติดต้ังไฟฟ้ำ ค่ำติดต้ัง
ประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9  
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
2.1 โครงกำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร 50,000 บำท

 - เพือ่ให้จ ำนวนขยะลดลง และจัดต้ังธนำคำรขยะในชุมชน ในเขต
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่14)พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยเทศบำล
ต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(3) รักษำควำมสะอำด
ของถนน หรือทำงเดินและทีส่ำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 154 ล ำดับที ่2

3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 165,000 บาท
1. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000 บำท
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 - เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก 
ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต
และสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์เบำะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุกำรเกษตร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว ์พันธุพ์ืช ปุย๋ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุพ์ืช ผ้ำใบหรือผ้ำ
พลำสติก หน้ำกำกป้องกันแก๊สพิษ จอบหมุน จำนพรวน ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

5. วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น เคร่ืองแบบ เส้ือ กำงเกง ผ้ำ
เคร่ืองหมำยยศและสังกัด ถุงเท้ำรองเท้ำ เข็มขัด หมวก ผ้ำผูกคอฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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6. วัสดุอื่น 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ประจ ำรถขยะ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบลงทุน 499,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 99,000 บาท
1. ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง สะพำยหลัง 19,000 บำท
 - เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง สะพำยหลัง จ ำนวน 2 
เคร่ือง เพือ่ใช้ในกำรตัดหญ้ำรอบส ำนักงำนเทศบำลฯ และสถำนที่
รำชกำร ฯลฯ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 163 ล ำดับที ่17

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์
2.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ
และรถตักหน้ำขุดหลัง เช่น ยกเคร่ืองยนต์ใหม ่ซ่อมแซมปะผุท ำสี
ยำนพำหนะทัง้คัน

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 400,000 บาท
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

1.1 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนทีซ่่อมบ ำรุง รถบรรทุกขยะ 200,000 บำท
 - เพือ่ให้สำมำรถมีสถำนทีซ่่อมบ ำรุงรักษำรถบรรทุกขยะ
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 155 ล ำดับที ่8

1.2 โครงกำรปรับปรุงสถำนทีท่ิง้ขยะ (เดิม) 200,000 บำท
 - เพือ่ให้สถำนทีท่ิง้ขยะมีพืน้ทีร่องรับขยะได้อย่ำงเพียงพอ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่13)พ.ศ.2552 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(3) รักษำควำมสะอำด
ของถนน หรือทำงเดินและทีส่ำธำรณะ รวมทัง้กำรก ำจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 154 ล ำดับที ่1
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งานบ าบัดน้ าเสีย 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท
ค่าใชส้อย 60,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำค่ำ
ติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน

2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
2.1 โครงกำรบ ำบัดน้ ำเสียด้วยระบบ EM 20,000 บำท

 - เพือ่บ ำบัดน้ ำเสียในเขตเทศบำลฯ ด้วยระบบ EM
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที1่3)พ.ศ. 2552 มำตรำ 5478 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย 
เทศบำลต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(11) ปรับปรุง
แหล่งเส่ือมโทรมและรักษำควำมสะอำดของท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 156 ล ำดับที ่11

3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค
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รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

ค่าวัสดุ 20,000 บาท
1. วัสดุก่อสร้ำง 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม ้น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์ สี แปรง
ทำสี ปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือ้ง สังกะสี
ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวำน สว่ำน เล่ือย เหล็กเส้น ท่อ
น้ ำและอุปกรณ์ประปำ อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

งบลงทุน 50,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

1.1 โครงกำรปรับปรุงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 50,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงบ่อบ ำบัดน้ ำเสียแบบ
ธรรมชำติของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถบ ำบัดน้ ำเสียของ
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดี
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที1่4)พ.ศ.2562 มำตรำ 54  ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลมีหน้ำทีต้่องท ำ ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(11) ปรับปรุงแหล่ง
เส่ือมโทรมและรักษำควำมสะอำดของท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 156 ล ำดับที ่10
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รวม
รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 937,160 บาท
งบบุคลากร 872,160 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 872,160 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 752,160 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำรจ ำนวน 2 
อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน และวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่น บัญชี 5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 108,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง  ต ำแหน่ง คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 
เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่26 สิงหำคม 2558 เร่ืองประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง 
คนงำน จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด าเนินงาน 65,000 บาท
ค่าตอบแทน 25,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

2. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549

ค่าใชส้อย 40,000 บาท
1. รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

1.1 รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ 
ค่ำซักฟอก ค่ำก ำจัดส่ิงปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน 
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำเบีย้ประกัน ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำติดต้ังไฟฟ้ำค่ำ
ติดต้ังประปำ ค่ำติดต้ังโทรศัพท ์ค่ำติดต้ังเคร่ืองรับสัญญำณต่ำง  ๆค่ำจ้ำง
เหมำอื่นๆ และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 
ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเล้ียงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีศึ่กษำ
ดูงำน ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำเทศบำล กำรประชุม
คณะกรรมกำรทีแ่ต่งต้ังโดยนำยกเทศมนตรี หรือประธำนสภำ 
หรือกำรประชุมอื่นๆ และจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/
รัฐพิธ/ีรำชพิธีต่ำง ๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที ่28 กรกฎำคม 2548
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จ ำนวน
3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำทีพ่ัก 
ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษค่ำธรรมเนียม
ในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561
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รวม

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 100,000 บาท
ค่าใชส้อย 100,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 20,000 บำท
 - เพือ่อบรมให้ควำมรู้โทษเร่ืองโทษของยำเสพติด และกำรรณรงค์เพือ่
สร้ำงจิตส ำนึก ให้แก่เด็กและเยำวชน ประชำชนภำยในเขตเทศบำล  
เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ-อุปกรณ์ต่ำง ๆ และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(1)รักษำควำมสงบเรียบร้อย
ของประชำชน)
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำกที ่มท 
0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 
1463 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2561
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 08110.6/3188 ลง
วันที ่28 พฤษภำคม  2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 97 ล ำดับที ่4

1.2 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพและศึกษำดูงำนแก่ผู้น ำชุมชน/
หมู่บ้ำน และคณะกรรมกำรชุมชน

50,000 บำท

 - เพือ่ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน  เพือ่พัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชน/
หมู่บ้ำน และคณะกรรมกำรชุมชนให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ มี
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคีและกำรเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมร่วมมือ
และควำมเข้มแข็งของชุมชน ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรกลำงวัน  ค่ำเบีย้เล้ียง ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำจ้ำงเหมำรถ  ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ และ
รำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
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 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจ
และหน้ำทีใ่นกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ (16) กำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของรำษฎรกำรพัฒนำท้องถิ่น)
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกรำคม 2562 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.3/ว 194 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ  96 ล ำดับที ่1

1.3 โครงกำรฝึกอำชีพระยะส้ันส ำหรับประชำชนภำยในเขตเทศบำล 30,000 บำท
 - เพือ่จัดฝึกอบรมอำชีพระยะส้ันให้แก่ประชำชนภำยในเขตเทศบำล 
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม  ภูมิปัญญำชำวบ้ำน  และเป็นแนวทำงสร้ำงอำชีพ
เสริมให้แก่ประชำชน    ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร     ค่ำ
วัสดุและอุปกรณ์ ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำง
เหมำจัดท ำป้ำยและรำยจ่ำยอื่น  ๆทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับ
ที ่14 พ.ศ.2562 มำตรำ 50 ภำยใต้บังคับกฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(6) ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม(7) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
(8) บ ำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนำธรรมอันดี
ของท้องถิ่น มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลต ำบลอำจ
จัดทำกิจกำรใดๆในเขตเทศบำล ดังนี ้(5) บ ำรุงและส่งเสริมกำรท ำมำ
หำกินของรำษฎร
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ ก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 กำรก ำหนดอ ำนำจ
และหน้ำทีใ่นกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ (6) กำรส่งเสริม กำร
ฝึก และประกอบอำชีพ)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 96 ล ำดับที ่2
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 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ ์ เพือ่สร้ำง
ควำมสำมัคคี และเชื่อมควำมสำมัคคีอันดีระหว่ำงหน่วยงำน  ประชำชน
ในเขตเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  และในเขตอ ำเภอขำมสะแกแสง 
โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำ  ค่ำวัสดุทีใ่ช้ใน
โครงกำร  ค่ำน้ ำด่ืมและน้ ำแข็ง  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำชุดกีฬำส ำหรับ
นักกีฬำทีล่งแข่งขันกีฬำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 410,000 บาท
งบด าเนินงาน 410,000 บาท

ค่าใชส้อย 410,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรกีฬำชุมชนสัมพันธ์ 100,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรกีฬำชุมชนสัมพันธ ์
เช่น ค่ำกรรมกำร ค่ำตอบแทนฝ่ำยประชำสัมพันธ์ประจ ำสนำม  ค่ำเงิน
รำงวัล  ค่ำถ้วยรำงวัล  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ืองเสียง  
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 131 ล ำดับที ่6

1.2 โครงกำรกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด 70,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกีฬำต้ำนภัยยำเสพติด  เพือ่เป็น
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเขตพืน้ทีส่่งเสริมและพัฒนำให้
เด็ก เยำวชน ประชำชนทัว่ไป  รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์โดยกำร
เล่นกีฬำและออกก ำลังกำยส่งเสริมควำมสำมัคคีของประชำชนใน
ชุมชน โดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย  เช่น  ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิน 
ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำอำหำร  ค่ำเคร่ือง
เสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 130 ล ำดับที ่3

1.3 โครงกำรกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ 30,000 บำท
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 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 130 ล ำดับที ่1

1.4 โครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสัมพันธ์ 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดกิจรรมตำมโครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สัมพันธ์ในกำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
พืน้ทีอ่ ำเภอขำมสะแกแสง  เพือ่สร้ำงควำมสัมพันธ์และส่งเสริมให้เด็ก
รักกำรเล่นกีฬำและกล้ำแสดงออกโดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย  เช่น  ค่ำ
จัดซ้ือชุดกีฬำ  ค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำเพือ่ใช้ในกำรฝึกซ้อมเพือ่เข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  ค่ำป้ำย  ค่ำวัสดุ ค่ำน้ ำด่ืม  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆทีจ่ ำเป็น
และเกี่ยวข้อง  
 - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 130 ล ำดับที ่2

1.5 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 130,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ให้แก่เด็กในพืน้ที่
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง เพือ่ให้ประชำชนและผู้รับผิดชอบต่อ
อนำคตของเด็กได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเด็กและเยำวชน ในกำร
เล้ียงดู  อบรมส่ังสอน เพือ่ให้เด็กได้รับควำมสนุกสนำนและเป็นกำร
สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้เด็กได้รับจำกท้องถิ่นโดยจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย 
เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  ค่ำป้ำยโครงกำร  ค่ำวัสดุ 
ค่ำของรำงวัลในกำรจัดกิจกรรม  ค่ำเคร่ืองเสียง  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 91 ล ำดับที ่1
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จ ำนวน1.6 โครงกำรส่งทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประชำชน 30,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจรรมตำมโครงกำรส่งทีมนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำประชำชน  เพือ่รณรงค์และกระตุ้นให้เยำวชนและ
ประชำชนมีควำมต่ืนตัวในกำรออกก ำลังกำยด้วยกำรเล่นอย่ำงต่อเนื่อง  
เพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเอง  ห่ำงไกลยำเสพติด  โดยจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรควบคุมทีม  ผู้ฝึกสอน  ค่ำ
ชุดกีฬำ  ค่ำป้ำย ค่ำวัสดุ ค่ำน้ ำด่ืมและน้ ำแข็ง  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆที่
จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 130 ล ำดับที ่4
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รวม

รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 210,000 บาท

งบด าเนินงาน 210,000 บาท
ค่าใชส้อย 210,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ 30,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำ  เช่น  วัน
เข้ำพรรษำ  วันธรรมสวนะ (วันพระ) ฯลฯ เช่น ค่ำป้ำย  ค่ำเคร่ือง
เสียง  ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 131 ล ำดับที ่9

1.2 โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง 130,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีลอยกระทง  เช่น  
ค่ำป้ำย  ค่ำเคร่ืองเสียง  ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำเอกสำรในกำรด ำเนินกำร  ค่ำของ
รำงวัลในกำรจัดกิจกรรม และอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 131 ล ำดับที ่8

1.3 โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ 50,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสืบสำนประเพณีสงกรำนต์  เช่น  ค่ำ
ป้ำย  ค่ำเคร่ืองเสียง  ค่ำน้ ำด่ืม ค่ำเอกสำรในกำรด ำเนินกำร  ค่ำของ
รำงวัลในกำรจัดกิจกรรม และอื่น ๆ
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 131 ล ำดับที ่7
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รวม
รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
  - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงเคร่ืองยนต์ จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังไว้
รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558เร่ือง ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,953,100 บาท
งบบุคลากร 1,539,900 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,539,900 บาท
1. เงินเดือนพนักงำน 1,320,480 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล และปรับปรุงเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง นักบริหำรงำนช่ำง(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) 
จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ 
และต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 2 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับอัตรำเงินเดือน และวิธีกำร
จ่ำยเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที ่6) ลงวันที่28 มกรำคม 
2559 บัญชีอัตรำเงินเดือนพนักงำนส่วนท้องถิ่นบัญช ี5
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินประจ ำต ำแหน่ง 60,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนเทศบำล ต ำแหน่ง 
นักบริหำรงำนช่ำง(ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง) จ ำนวน 1 อัตรำ และ
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนช่ำง จ ำนวน 1 อัตรำ  ต้ังจ่ำยไว้รวม 
12 เดือน
- เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่10) ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 153,840 บำท
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จ ำนวน

รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

 - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 5,580 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงต ำแหน่ง 
ผู้ช่วยนำยช่ำงเคร่ืองยนต์  จ ำนวน 1 อัตรำ ต้ังไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบด าเนินงาน 400,800 บาท
ค่าตอบแทน 125,800 บาท
1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

2. ค่ำเช่ำบ้ำน 100,800 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำเช่ำบ้ำนให้กับพนักงำนเทศบำล
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3)พ.ศ. 
2559

3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 15,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549

ค่าใชส้อย 70,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร

20,000 บำท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำเบีย้เล้ียงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่
พักค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ
ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน และรำยจ่ำยอื่น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561

2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สิน เพือ่ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอำกำศ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ  ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนำคม 2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าวัสดุ 205,000 บาท
1. วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษหมึก ดินสอปำกกำ 
ไม้บรรทัด ยำงลบ คลิป ลวดเย็บกระดำษ กำว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้ำรำชกำร แบบพิมพ ์แฟ้ม ตรำยำง ซอง ธงชำติ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

2. วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด เข่ง มุ้งผ้ำปู
ทีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผ้ำห่ม ผ้ำปูโต๊ะ ถ้วย ชำมช้อนส้อม แก้ว
น้ ำ จำนรอง กระจกเงำ น้ ำจืดทีซ้ื่อจำกเอกชนถำด ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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3. วัสดุก่อสร้ำง 50,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม ้น้ ำมันทำไม ้ทินเนอร์ สี แปรง
ทำสีปูนซีเมนต์ ปูนขำว ทรำย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบือ้งสังกะสี 
ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวำน สว่ำนเล่ือย เหล็กเส้น ท่อ
น้ ำและอุปกรณ์ประปำ อ่ำงล้ำงมือ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

4. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก
ยำงใน สำยไมล์ เพลำ ตลับลูกปืน น้ ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต
และสกรู กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบำะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 80,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ำมันดีเซลน้ ำมันก๊ำด 
น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันเตำ ถ่ำน ก๊ำซ แก๊สหุงต้ม 
น้ ำมันจำรบ ีน้ ำมันเคร่ือง ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดำษต่อเนื่อง 
สำยเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป 
เมำส์ ฯลฯ
- เป็นไปตำมหนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนำยน 2559 เร่ือง แนวทำงกำรพิจำรณำส่ิงของทีจ่ัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกรำยจ่ำยตำมงบประมำณ
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งบลงทุน 12,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 12,400 บาท
1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1.1 จัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน 3,200 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว (รำคำตำม
ท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 164 ล ำดับที ่24

1.2 จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก 9,200 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือโต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 2 ตัว 
ขนำด 120 x 69.2 x 74 cm. หน้ำโต๊ะท ำด้วยเหล็กแผ่นพ่นอีพ๊อกซ่ี 
(EPOXY) หนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม. ถังล้ินชักแบ่งเป็น 1 ล้ินชักกลำง 
พร้อมถัง 3 ล้ินชักข้ำง /หน้ำบำนล้ินชักมีกุญแจล็อก ถังล้ินชักหนำ 0.5 
มม. ปลำยขำโต๊ะท ำด้วยพลำสติกฉีดขึ้นรูปหุม้สกรู สำมำรถปรับระดับ
ได้ในกรณีพืน้ไม่เสมอ (รำคำตำมท้องตลำด)
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 165 ล ำดับที ่25
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,108,900 บาท

งบบุคลากร 779,400 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 779,400 บาท
1. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 719,400 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง และเงินปรับปรุงค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน1 อัตรำ และ
ต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทัว่ไป จ ำนวน 5 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน 
- เป็นไปตำมประกำศ กทจ.นครรำชสีมำ เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2557 หนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.3/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 เร่ือง  ประกำศ ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. เร่ือง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่ค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ และต ำแหน่ง พนักงำนจ้ำงทัว่ไป 
จ ำนวน 5 อัตรำ ต้ังจ่ำยไว้รวม 12 เดือน
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเพิม่ค่ำ
ครองชีพชั่วครำวของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร 
(ฉบับที ่6) พ.ศ.2558
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 เร่ือง แนวทำงกำรค ำนวณภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน 2,329,500 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,329,500 บาท
1. ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค

1.1 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบำล 9 
ถึง ถนนสะแกรำษฎร์ ซอย 8

764,000 บำท
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 - วำงท่อระบำยน้ ำขนำด Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 พร้อมบ่อพักจ ำนวน 
15 บ่อ รวมควำมยำว 300.80 เมตร
- ก่อสร้ำงท่อลอด คสล. ขนำด Ø  0.60 เมตร ชั้น 3 ระยะทำงรวม 
5.00 เมตร
จุดเร่ิมต้นโครงกำร  ละติจูด   15   20' 8.30"  N
                        ลองติจูด  102   10' 56.32"  E
จุดส้ินสุดโครงกำร   ละติจูด   15   20' 0.26"  N
                        ลองติจูด  102   10' 54.85"  E
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 122 ล ำดับที ่25

1.2 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบ้ำน
ขำม – อ. โนนสูง (ฝ่ังทิศตะวันออก)

1,565,500 บำท

 - วำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพักจ ำนวน 13 บ่อ ท่อระบำยน้ ำขนำด Ø 
1.20 เมตร ชั้น 3 รวมควำมยำว 270.00 เมตร 
- เสริมท่อพร้อมบ่อพักจ ำนวน 1 บ่อ  ท่อระบำยน้ ำขนำด Ø 1.20 
เมตร ชั้น 3 ควำมยำวรวม 8.00 เมตร  
จุดเร่ิมต้นโครงกำร  ละติจูด   15   19' 43.32"  N
                        ลองติจูด  102   10' 44.17"  E
จุดส้ินสุดโครงกำร   ละติจูด   15   19' 41.06"  N
                        ลองติจูด  102   10' 53.66"  E
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 116 ล ำดับที ่11
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1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร 80,000 บาท
งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใชส้อย 80,000 บาท

1.1 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำรเรียนรู้เกษตรอินทรีย-์ชีวภำพ 20,000 บำท

1.2 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด ำริ 10,000 บำท

 - เพือ่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรท ำกำรเกษตรแบบอินทรีย-์ชีวภำพ
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ค่ำวัสดุ-
อุปกรณ์ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในโครงกำร
- เป็นไปตำมตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติม
ฉบับวันที ่14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 ภำยใต้กฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้ (6)ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่1

 - เพือ่ส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมพระรำชด ำริแก่ประชำชน และ
เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟูทรัพยำกรสภำพแวดล้อม ป้องกันกำรพังทลำยและ
รักษำควำมชุ่มชื้นของดิน และรณรงค์ให้ประชำชนภำยในเขตเทศบำล
ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปลูกหญ้ำแฝกเพือ่กำรรักษำ
ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ค่ำพันธุห์ญ้ำแฝก และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมฉบับ
วันที ่14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 ภำยใต้กฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้  (6)ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม
 - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 86 ล ำดับที ่2
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จ ำนวน1.3 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ.)

20,000 บำท

  - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมฉบับ 
วันที ่14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 ภำยใต้กฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขต เทศบำล ดังต่อไปนี ้(6)ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม
 - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ดที ่มท 
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกรำคม 2558
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 
1470 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 87 ล ำดับที ่3   

 - เพือ่ให้ประชำชนเข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยำกร เกิดกำรร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และเพือ่พัฒนำผู้น ำในชุมชน
ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรม  พืชและทรัพยำกรให้
เกิดประโยชน์และมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร ส ำหรับ
จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ค่ำป้ำยโครงกำร  และรำยจ่ำยอื่นๆ ที่
จ ำเป็นในโครงกำร
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จ ำนวน1.4 โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และศึกษำกำรประกอบอำชีพตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษำดูงำนนอกสถำนที่

30,000 บำท

 - เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนภำยในเขตเทศบำลด ำเนินชีวิตและประกอบ
อำชีพตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษำดูงำน  ณ สถำนทีจ่ริง 
ส ำหรับจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย  ค่ำ
อุปกรณ์ในกำรจัดอบรม ค่ำยำนพำหนะ และรำยจ่ำยอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นใน
โครงกำร 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่เติมฉบับ
วันที ่14 พ.ศ. 2562 มำตรำ 50 ภำยใต้กฎหมำย เทศบำลต ำบลมี
หน้ำทีต้่องท ำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้   (6)ให้รำษฎรได้รับกำรศึกษำ
อบรม
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว 
3886  ลว. 28 มิถุนำยน 2562  เร่ืองซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ  86 ล ำดับที ่1
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รวม
รวม
รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด 114,000 บาท
งบด าเนินงาน 114,000 บาท

ค่าใชส้อย 60,000 บาท
1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

1.1 โครงกำรดูแลรักษำควำมสะอำด ตลำดหรือลำนค้ำชุมชน 20,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ดูแลรักษำควำมสะอำด ตลำด
หรือลำนค้ำชุมชน
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลอำจท ำกิจกรรมใด ๆ   ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(3) ให้ม ี
ตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล(พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 105 ล ำดับที ่15

1.2 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำร ตลำดสดน่ำซ้ือ 20,000 บำท
 - เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ผู้ประกอบกำร 
ตลำดสด เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง เร่ืองควำมปลอดภัยในกำร
จ ำหน่ำยอำหำร ให้กับผู้บริโภค ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ฯลฯ
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลอำจท ำกิจกรรมใด ๆ  ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(3) ให้ม ีตลำด 
ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของ
เจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 108 ล ำดับที ่1

1.3 โครงกำรอบรมผู้ประกอบกำรหำบเร่แผงลอยด้ำนสุขำภิบำล 20,000 บำท
 - เพือ่จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ ผู้ประกอบกำรหำบเร่แผงลอยในเขต
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่นพ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพิม่เติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 108 ล ำดับที ่2

ค่าสาธารณูปโภค 54,000 บาท
1. ค่ำไฟฟ้ำ 54,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในตลำดสดเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง
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รวม

รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

งานโรงฆ่าสัตว์ 190,000 บาท

งบด าเนินงาน 90,000 บาท
ค่าตอบแทน 54,000 บาท
1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24,000 บำท

 - เพือ่เป็นค่ำตอบแทนพนักงำนตรวจโรคสัตว์ประจ ำโรงฆำ่สัตว์
เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆำ่สัตว ์และจ ำหน่ำยเนื้อสัตว ์
พ.ศ. 2535 “พนักงำนตรวจโรคสัตว์ หมำยควำมว่ำ สัตวแพทย ์หรือ
บุคคลอื่น ผู้ซ่ึงอธิบดี หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังให้มีอ ำนำจหน้ำที่
ตรวจโรคซ่ึงมีในสัตว ์หรือเนื้อสัตว”์

2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

ค่าสาธารณูปโภค 36,000 บาท
1. ค่ำไฟฟ้ำ 36,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในโรงฆำ่สัตว์

งบลงทุน 100,000 บาท
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 บาท
1. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

1.1 โครงกำรปรับปรุงโรงฆำ่สัตว์เทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง 100,000 บำท
 - เพือ่ปรับปรุงโรงฆำ่สัตว์ของเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง โดย
ด ำเนินกำรตำมแบบมำตรฐำน GMP เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำโรงฆำ่สัตว์ของเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม่เติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ.2562 มำตรำ 51 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำล
ต ำบลอำจท ำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี ้(2) ให้มีโรงฆำ่สัตว์
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 108 ล ำดับที ่4
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รวม
รวม
รวม
จ ำนวน

จ ำนวน
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง 13,526,371 บาท
งบกลาง 13,526,371 บาท

งบกลาง 13,526,371 บาท
1. ค่ำช ำระหนี้เงินต้น 811,870 บำท

เพือ่ช ำระหนี้เงินต้น "เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล" ดังนี้
1.1 โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิงเอนกประสงค์
     1. สัญญำเลขที ่687/10/2553 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2552
     2. วงเงิน 3,770,000 บำท ช ำระงวดที่ 10 เป็นเงิน 
         382,780 บำท
     3. ช ำระคืนภำยใน 10 ปี
1.2 โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ 
     1. สัญญำเลขที ่747/70/2553 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ ์2553
     2. วงเงิน 3,770,000 บำท ช ำระงวดที่ 10 เป็นเงิน       
         429,090 บำท
     3. ช ำระคืนภำยใน 10 ปี

2. ค่ำช ำระดอกเบีย้ 14,330 บำท
2.1 โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ ำดับเพลิงเอนกประสงค์
     1. สัญญำเลขที ่687/10/2553 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2552
     2. วงเงิน 3,770,000 บำท ช ำระงวดที่ 10 เป็นเงิน 1,430บำท
     3. ช ำระคืนภำยใน 10 ปี
2.2 โครงกำรจัดซ้ือรถยนต์กระเช้ำซ่อมไฟฟ้ำ 
     1. สัญญำเลขที ่747/70/2553 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ ์2553
     2. วงเงิน 3,770,000 บำท ช ำระงวดที่ 10 เป็นเงิน 
         12,900บำท
     3. ช ำระคืนภำยใน 10 ปี

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 316,671 บำท
- เพือ่จ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงำนจ้ำงเทศบำลใน
อัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำงทีเ่ทศบำลจ่ำยให้แก่พนักงำนจ้ำง 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ดที ่
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2557
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4. เงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรประปำ 750,000 บำท

บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภำยในเขตเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสง
ทีแ่พทย์รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว  จ ำนวนทัง้ส้ิน  12 เดือน
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 99 ล ำดับที ่3

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจำกงบทัว่ไปส ำหรับช่วยเหลืองำนกิจกำรประปำ

5. เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 8,885,200 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุภำยในเขตเทศบำลต ำบลขำม
สะแกแสงทีม่ีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน จ ำนวนทัง้ส้ิน  12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเกณฑ์กำรจ่ำยเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่
4) พ.ศ. 2562
(ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรเบีย้ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิของเทศบำล ต ำบลขำมสะแกแสงต้ังจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 98 ล ำดับที ่1

8. ส ำรองจ่ำย 100,000

60,0007. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม

บำท

6. เบีย้ยังชีพคนพิกำร 1,872,000 บำท
 - เพือ่จ่ำยเป็นเบีย้ผู้พิกำรภำยในเขตเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสงทีม่ี
สิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน  จ ำนวนทัง้ส้ิน  12  เดือน 
- ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบีย้ควำม
พิกำรให้คนพิกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และ
แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
(ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรเบีย้ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรประมำณเพิม่เติม) 
- ตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิของเทศบำลต ำบลขำมสะแกแสง  ต้ังจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทัว่ไป
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำเทศบำล (พ.ศ.2561-2565)หน้ำ 98 ล ำดับที ่2
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9. เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 515,340 บำท
- เพือ่จ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำม
กฎหมำย โดยต้ังจ่ำยร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับไม่รวมเงิน
อุดหนุนทุกประเภท เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้  
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560 

200,960 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำทีเ่กษียณอำยุรำชกำร
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎำคม 2560

10. เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ
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