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จัดทำโดย กองยทธศาสตร์แส^งบประมาณ



เทศบาลตำบลโนนสูง
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล - 
เขต/อำ๓ อ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

พื้นที่ 12.95 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,609 คบ
ชาย 4,609 คน

หญิง 5,000 คน

ข้อมูล ณ วับที่ 8 สิงหาคม 2564



ส่วนท่ี 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา



ค ำ แ ถ ล ง ง บ ป ร ะ ม า ณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหนี้ง ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอ 
ขี้แจงให้ท่านประธานและสมาขิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 227,497,123.72 บาท
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 307,046,193.56 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,872,262.79 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม,ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 
469,803.76 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 33 โครงการ รวม 29,319,025.12 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำบวบ 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 147,836,121.90 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร จำนวน 892,101.16 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 2,717,039.62 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิบ จำนวน 2,110,141.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1,755,536.93 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 101,180.33 บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 71,700,381.80 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน 68,559,741.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,284,102.36 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 115,941,024.44 บาท ประกอบด้วย



งบกลาง จานวน 19,737,027.14 บาท
งบบุคลากร จำนวน 64,088,403.80 บาท
งบดำเนินงาบ จำนวน 28,281,288.70 บาท
งบลงทุน จำนวน 1,383,670.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,450,634.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,284,102.36 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 4,513,099.02 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประ๓ ทกิจการสถานธบานุบาล กิจการสถานธบาบุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายรับจริง จำนวน 10,852,114.92 บาท
รายจ่ายจริง จำนวน 5,000,325.16 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/อื่น ๆ จำนวน 55,514,869.33 บาท
ยืมเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
กำไรสะสม จำนวน 5,851,789.76 บาท
เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
เงินฝากธนาคาร จำนวน 383,850.31 บาท
ทรัพย์รับจำนำ จำนวน 81,879,700.00 บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. รายรับ

รายรับ รายรับจริง 
ปี 2563

ประมาณการ 
ปี 2564

ประมาณการ 
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 892,101.16 1,600,000.00 2,240,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ 
อนุญาต

2,717,039.62 1,446,260.00 2,410,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,110,141.06 2,489,900.00 2,252,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ 
กิจการพาณิชย์

1,755,536.93 1,760,000.00 1,760,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 101,180.33 48,300.00 100,800.00
หมวดรายได้จากทุน 0.00 18,000.00 10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง 7,575,999.10 7,362,460.00 8,772,900.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนห้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 71,700,381.80 78,945,000.00 78,845,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให  ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71,700,381.80 78,945,000.00 78,845,100.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 68,559,741.00 72,227,012.00 70,918,402.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุบให้องค์กร 
ปกครองส่วนห้องถิ่น

68,559,741.00 72,227,012.00 70,918,402.00

รวม 147,836,121.90 158,534,472.00 158,536,402.00



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. รายจ่าย

รายจ่าย
รายจ่ายจริง 

ปี 2563
ประมาณการ 

ปี 2564
ประมาณการ 

ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 19,737,027.14 21,679,517.00 23,744,598.00
งบบุคลากร 64,088,403.80 75,055,120.00 80,555,560.00
งบดำเนินงาน 28,281,288.70 49,034,435.00 45,973,544.00
งบลงทุน 1,383,670.00 12,505,400.00 8,002,700.00
งบเงินอุดหนุน 2,450,634.80 260,000.00 260,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 115,941,024.44 158,534,472.00 158,536,402.00



ส่วนที 2
เทศปัญญัติ 

เร่ือง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตำบลโนนสูง 

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา



บนทกหลกการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24,456,636
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,598,592

ด้านบริการชุมขนและสังคม
แผนงานการศึกษา 56,910,494
แผนงานสาธารณสุข 6,370,752
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,142,060
แผนงานเคหะและชุมชน 18,939,630
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน 2,587,640
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,319,200

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,466,800

ด้านการดาเนินงานอน
แผนงานงบกลาง 23,744,598

งบประมาณรายจ่ายทั่งสัน 158,536,402



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:03 หน้า : 1/301

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสูง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั่งสัน 158,536,402 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,744,598 บาท
งบกลาง รวม 23,744,598 บาท

งบกลาง รวม 23,744,598 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 534,629 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน 
จ้าง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย และคลอด 
บุตร ฯลฯ โดยคำนวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง และผู้ 
ประกันตน ในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน 
จ้าง และเงินเพ่ืมค่าครองชีพชั่วคราว จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) คำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557

3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557

(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้ความคุ้มครอง 
แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเน่ือง 
มาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างท้ังปี (มกราคม-ธันวาคม)

- เป็นใปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ืมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.27ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561

(สำนักปลัดเทศบาล)
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการสถานธนานุบาล จำนวน 499,900 บาท

เพื่อจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุ 
บาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ข้อ 11 องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ได้ ท้ังน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน ข้อ 12 ในกรณีท่ี 
มีเหตุผลความจำเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายท้ัวไปไป 
ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
(สถานธนานุบาล)

เบี้ยยัง1ชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,448,400 บาท
เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ที่มีอายุ 60 ปี 
ข้ึนไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพสำหรับ 
ผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.67ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564

(กองสวัสดิการสังคม)

เงินสมทบกองทุ'นเงินทดแทน จำนวน 20,000 บาท

V
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เฟ้อจ่ายให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ีมีบัตรประจำ 
ตัวคนพิการ เฟ้อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ 
สำหรับคนพิการ และครอบครัว เป็นรายเดือน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2553 และท่ีแก้ไขเฟ้มเติม รวมถึงหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564

(กองสวัสดิการลังคม)
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน

เฟ้อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความ 
เป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ 
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับเบ้ีย 
ยังชีพ คนละ 500 บาทต่อเดือน
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ตังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เฟ้อ 
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และหนังสือ 
ส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.6/ว1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564

(กองสวัสดิการลังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,913,600 บาท

60,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีอุกเฉินทีมิเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ 
กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด 
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปิญหาความเดือดร้อน 
ของประซาชนเป็นส่วนรวมได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.27ว3479 ลงวันที 30 
มิถุนายน 2564 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณราย 

จ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงสมคมลันบีบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 
ไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 
ไทย ช้อที 16 ซ่ีงกำหนดว่าสมาซิกสามัญ ยกเว้นกระทรวง 
มหาดไทยต้องขำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมลันนิบาตเทศบาลเป็น 
รายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่ทีกำหนด โดยพิจารณาจากรายรับ 
จริงประจำทีผ่านมาของสมาซิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงิน 
อุดหนุนทุกประเภท แต่จะไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหน้ีงส่วนหกของ 
งบประมาณรายรับดังกล่าว ท้ังน้ีไม,เกินเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาท
- เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5
2) ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยค่าครองซิพผู้รับบำนาญ (ซ.ค.บ.) จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองซิพผู้รับบำนาญ ตั้งจ่ายไว้ 
จำนวน 12 เดือน ดังน้ี

เงินสำรองจ่าย จำนวน 1,000,000 บาท

132,428 บาท

236,112 บาท
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- ผู้ท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ให้ได้รับเงินค่าครองชีพผู้รับ 
บำนาญ (ซ.ค.บ.) เพิ่มข้ึนอีกในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวน 
บำนาญ และ ซ.ค.บ. ท่ีได้รับในปัจจุบัน เป็นเงินเดือนละ 936 
บาท รวมเป็นเงิน 11,232 บาท ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยเงินซ่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราซการส่วน 
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2547
- ผู้ท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับ ซ.ค.บ. เพ่ิมข้ึน 
อีกในอัตราร้อยละ 5 ซองจำนวนบำนาญท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้ 
รับ เป็นเงินเดือนละ 2,211 บาท รวมเป็นเงิน 26,532 บาท ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินซ่วยค่าครองชีพผู้บำนาญ 
ของข้าราซการ ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2549
- ผู้ใด้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับ ซ.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก 
ในอัตราร้อยละ 4 ซองจำนวนบำนาญท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็น 
เงินเดือนละ 2,477 บาท รวมเป็นเงิน 29,724 บาท ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินซ่วยค่าครองชีพผู้บำนาญของข้า
ราซการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2551
- ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญให้ได้รับ ซ.ค.บ. เพ่ิมข้ึนอีก 
ในอัตราร้อยละ 5 ของจำนวนบำนาญท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ เป็น 
เงินเดือนละ 5,768 บาท รวมเป็นเงิน 69,216 บาท ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้บำนาญของข้า
ราซการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2554
- ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญและ ซ.ค.บ. อยู่แล้วให้ได้ 
รับ ซ.ค.บ. เพิ่มข้ึนอีกในอัตราร้อยละ 4 ของจำนวนบำนาญและ ซ 
.ค.บ. ท่ีได้รับหรือมีสิทธิได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบำนาญ ให้ได้ 
รับ ซ.ค.บ. ในอัตราร้อยละ 4 ซองจำนวนบำนาญท่ีได้รับหรือมี 
สิทธิได้รับ เป็นเงินเดือนละ 8,284 บาท รวมเป็นเงิน 99,408 
บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ 

ผู้บำนาญของข้าราซการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือล,งการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ 
บำนาญซองข้าราซการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2558
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5ค่ว6947 ลงวันท่ี 1 
ธันวาคม 2559

(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นงินบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ 
ราชการ และมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 
จำนวน 12 เดือน ด้งน้ี
1) นายสมนึก สันกลาง เดือนละ 8,522 บาท
2) นายประสิทธ่ํ ภักดีรัตนึ เดือนละ 8,253 บาท
3) นายประเสริฐ อันแสง เดือนละ 11,118 บาท
4) นายสวง เกิดโมลี เดือนละ 16,489 บาท
5) นางกระบ่ี โมรานอก เดือนละ 5,541.22 บาท
6) นายเสริม มีเกาะ เดือนละ 13,064 บาท
7) นายกฤต ศรีรักสัตย์ เดือนละ 13,529 บาท
8) นายสำเริง จำปาโพธํ่ เดือนละ 14,087 บาท
9) นางเดือนใจ ซังจอหอ เดือนละ 12,925 บาท
10) นายเจน จงกลาง เดือนละ 16,637 บาท
11) นายอนุวัตร บุญมี เดือนละ 18,566 บาท
12) นางสวน ปีทมะศิริ เดือนละ 15,243 บาท
13) นายเรือง โสรัจ เดือนละ 16,942 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง 
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้อง 
ถ่ิน (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายไนอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ 
การรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ยกเว้นพันธบัตร เงิน 
กู้ เงินท่ีมีผู้'อุทิศ'ให้ และเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวง ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญช้า 
ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546
3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราช 
บัญญัติบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 2,050,995 บาท

2,628,534 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสบทบค่าใช้จ่ายเพื่อการสาธารณสุขในการ 
ดำเนินงานและบริหารจัดระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง 
ถ่ินหรือพ้ืนท่ี สมทบ 5096 ของจำนวนเงินสนับสนุนจากสำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสซ.)
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองหลัก 
เกณฑ์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหาร 
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหริอพ้ืนท่ี พ.ศ
. 2561
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.ร/ว 2199 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 108 
ลำดับท่ี 1

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
แผนงานบริหารงานท้วไป

เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพตำบลโน'นสูง จำนวน 220,000 บาท

งานบริหารท้วไป รวม 12,342,028 บาท
งบบุคลากร รวม 9,005,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน 756,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 30,000 บาท เป็น 
เงิน 360,000 บาท และรองนายกเทศมนตริ จำนวน 2 คน คน 
ละ 16,500 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 396,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
(สำนักปลัดเทศบาล)
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ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือน 
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท และเงินค่าตอบแทนประจำ 
ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน คนละ 6,000 
บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 144,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรีกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพิเศษบายก/รองนายก จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 
บาท เป็นเงิน 96,000 บาท และเงินตอบแทนพิเศษรองนายก 

เทศมนตรี จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อเดือน เป็น 
เงิน 144,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที 
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)

240,000 บาท

240,000 บาท
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ทปรึกษานายกเทศมนตรี นายก จำนวน
องค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก 
เทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท และ 
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายก 
เทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
, 1 , 7 ๘ จำนวนองค์กรปกครองส่วนทองถึน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล เดือน 
ละ 16,500 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท รองประธานสภา 
เทศบาล เดือนละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท และ 
สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน  ๆ ละ 10,500 บาท เป็น 
เงิน 1,260,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบ 
แทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รอง 
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิก 
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
(สำนักปลัดเทศบาล)

216,000 บาท

1,620,000 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องลิบ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมลิงปิจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบรืหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.2/01563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เป็นค่าตอบแทนรายเดือน 
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และหัว 
หน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 
บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ 
หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบรืหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ 
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.37ว28 ลงวัน 
ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก 
เงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ ข้า 
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไปได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง โดย 
คำนวณต้ังจ่ายไว้ไม่เลิน 12 เดือน
(สำนักปลัดเทศบาล)

5,933,220 บาท
5,312,820 บาท

151,200 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามพ่ื 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเปียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. พ่ื มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปิจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเปียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.57ว36 
ลงวับท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกียวกับพนักงานจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 229,200 บาท

216,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสิมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน I " จำนวน
ท้องถ่ิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 
รัฐ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่า 
อันตราย เป็นคร้ังคราว ฯล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561

2) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/15013 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการต้ังงบ 

ประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/13749 ลง 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เร่ืองซักซ้อมการจัดทำงบประมาณราย 
จ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
4) หนังลือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
(สำนักปลัดเทศบาล)

3,283,808 บาท 
339,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าเบี้ยประชุม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจำสภาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ 
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเทศมนตรี รองนายก 
เทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา 
เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลท่ีดำรงตำแหน่งรองประธานสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ี 
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงิน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
สภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 โดยกรรมการที่สภาเทศบาล 
แต่งต้ังข้ึนได้รับเงินค่าเบ้ียประชุมรายคร้ังเฉพาะครั้งท่ีมาประชุม 
คร้ังละสองร้อยห้าสิบบาท สำหรับประธานกรรมการของแต่ละ 
คณะไห้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ืมข้ึนอีกหน่ึงในสีของอัตราเบ้ียประชุม 
ดังกล่าว
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ต่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล)

15,000 บาท

30,000 บาท



วับท๋ึพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 15/301

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มิสืทธิเบิกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก่ใฃเพ่ืมเติมถึง (ฉบับพ่ื 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญปกติฯ ท่ีมีสืทธิเบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.ร/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 
สืงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(สำนักปลัดเทศบาล)



ว้บฟ้พิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:04

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีมี 
สิทธิเบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3ก่ว257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.37ว4522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถ่ิน จำนวน

(สำนักปลัดเทศบาล)



วันที'พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 17/301

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ๋งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารเทศบาล จำนวน
เพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประกอบ 
ด้วย ห้องสำนักปลัดเทศบาล ห้องคณะผู้บริหาร ห้องปลัด 
เทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล ห้องงานทะเบียนราษฎร ห้องกอง 
คลัง ห้องกองช่าง ห้องกองการศึกษา และห้องประชุมสภา 
เทศบาล รวมถึงช่วงบันได ช่องทางเดิน ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.27ว4044 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบีกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีทีเบีกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพื่มเดิม คร้ัง 
ที 1/2563 หน้า 14 ลำดับที 7
(สำนักปลัดเทศบาล)

1,499,808 บาท

119,808 บาท



วับหพิมพ์ ะ ร !/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 18/301

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่าง  ๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ1:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซี่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้ายซ่ือ 
สำนักงาน หรือบ้ายอ่ืน  ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายโนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัดเทศบาล)

50,000 บาท



วันทพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 19/301

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม เยี่ยม 
ซม นิเทศงานๆ จำนวน 100,000 บาท และจ่ายเป็นค่าเลี้ยง 
รับรองในการประชุมสภาท้องกีนหรือคณะกรรมการหรือคณะ 
อนุกรรมการที่ไต้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือการประชุม 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องกีนกับรัฐวิสาหกิจหรือ 
เอกซน จำนวน 100,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกีน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/00766 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2563

(สำนักปลัดเทศบาล)
รายจ่ายเกียวเนี้องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการในและนอกราซอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราซการ เซ่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน 
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเข่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอด 
รถในการเดินทางไปปฏิบัติราซการ สำหรับรถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องกีนตามระเบียบว่าด้วยรถราซการ ข้ึงองค์กร 
ปกครองส่วนท้องกีนไต้มาโดยวิธีการซ้ือ การยืม การเข่า หรือรับ 
บริจาค หรือไต้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ 
องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องกีน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง 
ทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราซการ ของคณะผู้ 
บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน 
จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีไต้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราซการเพ่ือประชุม ฝิกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไป 
ติดต่อราซการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราซการของเจ้าหน้าท่ีท้องอ่ืน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(สำนักปลัดเทศบาล)

200,000 บาท

100,000 บาท



วับทฟ้มพ์ ะ 31/8/2564 15:05:04 หน้า ะ 20/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าไซ้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบีกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดการเสือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 
โนนสูง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเสือกตั้งนายก 
เทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสูง โดยมีค่าใช้ 
จ่ายประกอบด้วย ค่าดำเนินการจัดการเสือกตั้งนายก 
เทศมนตรี สมาซิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง กรณีครบวาระหรือมี 
ตำแหน่งว่างลง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติการเสือกต้ังสมาซิกสภาห้องถ่ินหรือผู้บรีหาร 
ห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/15013 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 หนังสือซักซ้อมแนวทางการต้ังงบ 

ประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสือกต้ังสมาซิกสภาห้องถ่ินหรือ 
ผู้บรืหารห้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 73 
ลำดับที ่ 3

(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม จำนวน 100,000 บาท

200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันท้อง 
ถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซ้ือซา กาแฟ โอวัลติน ป้า 
แข็ง เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่า 
ใช้จ่ายอ่ืนๆ พ่ืจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเนิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 72 
ลำดับที่ 1

(สำนักปลัดเทศบาล)
โครงการจัดงาบวันเทศบาล จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครางการวันเทศบาล โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้จจัยถวายพระสงฆ์ ค่าถวายภัตตาหาร 
ถวายพระสงฆ์ ค่าสังฆทานถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำ 
ป้าย ค่าป้าแข็ง เคร่ืองด่ืม ดอกไม้ ธูป เทียน และค่าวัสดุอ่ืน  ๆ ท่ี 
จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 73 
ลำดับท่ี 5

(สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย จำนวน 10,000 บาท

20,000 บาท
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โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ จำนวน
ต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพ่ือประเมินความ 
พังพอใจของประซาซนท่ีมิต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโนน 
สูง และเพื่อศึกษาบีญหา ข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ของผู้รับบริการท่ีมิ 
ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสูง โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง 
สถาบันอุดมศึกษาตำเนินการจัดเก็บข้อมูลความพังพอใจของผู้รับ 
บริการที่มิต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโนนสูง เก็บรวมรวม 
ข้อมูล บันพักข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการ 
วิเคราะห์ และจัดทำรูปเล่มรายงานผลสำรวจ ส่งมอบรายงานผล 
การสำรวจฉบับสมบูรณ์
- เป็นไปตามพระราซบัญญัติ พระราซกฤษฎีกา ระเบียบ และ 
หนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ืมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562
2) พระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีติ
พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 3/2563 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 1
(สำนักปลัดเทศบาล)

20,000 บาท
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โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันสำคัญของชาติ 
และพระมหากษัตริย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปัจจัยถวาย 
พระสงฆ์ ค่าถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ค่าป้าแข็ง เคร่ือง 
ด่ืม ดอกโม้ ธูปเทียน ค่ารางวัลการแสดง ค่าเครื่องเสียง ค่า 
ปัาย ค่าตกแต่งเวทีและสถานที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬา
เช้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 72 
ลำดับที 2

(สำนักปลัดเทศบาล)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จำนวน 280,000 บาท
เทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมและศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าสถานที ค่าตกแต่งเวที ค่ายาน 
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเข่าทีพัก ค่าจัดทำเอกสารสำหรับผู้เช้าผีเก 
อบรม ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเคร่ือง 
เสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจำเป็นในโครงการ
- เป็นโปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ผีเกอบรม และการเช้ารับการผีเกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 76 
สำดับที 1

(สำนักปลัดเทศบาล)
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเฟ้อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท
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ค่ๆวัสดุ รวม 545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใซ้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ้งฃองท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คสิป เปีก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ท่ีถู,พ้ืน ตะแกรงเอกสาร ป้าด่ืม เคร่ือง 
ดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรม 
ฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข ^3 ๒ น๒10โร) าลๆ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประ๓ ทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า วิทยุ เซ่น สายไฟ และวัสดุ 
ไฟฟ้าอ่ืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ภายในสำนัก 
งาน เซ่น ถ้วยชาม แก้ว ช้อนส้อม ทัพพี พาน หม้อ ผ้าปูโต๊ะ ผ้า 
ม่าน ลัง ป้ายาทำความสะอาด ไม้กวาด ผงซักฟอก ป้ายาดับ 
กล่ิน และวัสดุงานครัวอ่ืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 
เทศบาล บ้านพักพนักงานเทศบาลพ่ืซำรุด เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ต่างๆ เซ่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น อะไหล่และ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของสำนัก 
ปลัดเทศบาล เซ่น ยางรถ แบตเตอร์ร่ื และอ่ืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ป้ามันเชื้อเพลิงและ 
ป้ามันหล่อล่ืนต่างๆ พ่ืใซ้กับรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค 3784 
.รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค 6574 .รถยนต์ปิคอัฟ หมายเลข 
ทะเบียน กธ 80 รถยนต์บีคอัฟ หมายเลขทะเบียน คม 4534 และ 
รถจักรยานยนต์ หมายเลข งพษ 210 เช่น ป้ามันเบนซิน ป้ามันโซ 
ล่า ป้ามันดีเซล ป้ามันเคร่ือง แก๊สโซฮอลล์ 91 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2^1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าไข้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป แผ่น 
ป็าย แผ่นพลาสติก พู่กัน สี โฟม กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 100,000 บาท

•เ

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น ค่าแผ่น หรือจานบันทึก 
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แฟซไดร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ในสำนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าไข้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120,000 บาท

900.000 บาท
800.000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าประปาในสำนักงานเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารท่ีใช้ในการติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ในการส่งหนังสือราชการ และค่าธนาณัติ 
ของทางราชการท่ีมีขึ้นระหว่างปี
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล จำนวน 30,000 บาท

10,000 บาท

35,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 
เน็ต (เผ'โX(ผถ") และค่าส่ือสารอ่ืน  ๆ และให้ความหมายรวม 
ถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท

งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องมัลดีมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ จำนวน 53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลดีมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ X( ^  
ขนาด 4,500 ผรเ 1น๓ 6กร มีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย 
ภาพโปรเจคเตอร์ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้รอ อแเ3 หริอ 3 1X0 หรือ X อ ^ลกร! หริอระบบ อแเ3
3) ระดับ X(วิ^ เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ึน 
ตา 51 1น๓ 6กร)
- ตั้งบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบ 
ประมาณ เดือนธันวาคม 2563 หน้า 10 ข้อ 5.3
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 
0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและ 

การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ. 2561-2565) เพื่มเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 37 รายการที่ 6 
(สำนักปลัดเทศบาล)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,472,728 บาท
งบบุคลากร รวม 1,682,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,682,040 บาท
เงินเดือนช้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,434,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

ปีจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเปียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสิมา ท่ี มท 0023.2/11563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนชองผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถ่ิน จำนวนอัตราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถีงปิจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/136 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 187,200 บาท

. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งบดำเนินงาน รวม 790,688 บาท
ค่าตอบแทน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีไดัรับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคํกรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมิสืทธิเบิกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราขการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ี 
มีสืทธิเบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0422.3/1257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3^1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/14522 ลงวันท่ี 9 
สืงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าเซ่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ๋งบริการ

จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารกองยุทธศาสตร์และงบ จำนวน
ประมาณ และบริเวณโดยรอบท่ีเป็นส่วนประกอบอาคาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบริการงานทำความ 
สะอาดอาคารกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และบริเวณโดย 
รอบท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคาร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 
ลำดับท่ี 6

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

386,688 บาท

116,688 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเข่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเข่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เข่น ค่า'จ้างทีปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ1:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หริอค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ พื่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาพ่ืมี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ีงบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้ายซ่ีอ 
สำนักงาน หรือบ้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

100,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเฟ้อประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
นีน
- เป็นไปตามระเนียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องกี่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เฟ้มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเนียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องกี่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ดิกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องก่ีน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

50,000 บาท

50,000 บาท
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โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำ/ทบทวนแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน เฟ้อจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ประชุมคณะ 
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ เก่ียวกับจัดทำแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน เฟ้อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประซาซน 
ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ 
ใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า 
วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 
และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสิ่อสาร ค่าเช่า 
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองดม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอีนทีจำเป็น 
สำหรับการจัดทำโครงการ
- เป็นไปตามระเป๋ยบ ดังน้ี
1) ระเป้ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเฟ้มเติม 
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 79 
ลำดับที 1

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

20,000 บาท

*)
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสิยหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสื่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งฃองที่ซ้ือมาใช้ใบการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ้งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมล่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คสิป เปิก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ท่ีถูพ่ืน ตะแกรงเอกสาร นาด่ืมสำหรับ 
บรืการประซาซนในสำนักงาน เคร่ืองดัดโฟม เคร่ืองดัด 
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา 
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข ((1ลเ0บ1ล1:๐โร) ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

195.000 บาท
100.000 บาท



วับทพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:04 ทบ้า : 41/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสัน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
สิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิงของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทป 

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรก 
เกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า 
อัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปิฃององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท



เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสัน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลืนให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพ่ืด้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของพื่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยขาม ช้อน 

ส้อม แก้ว-ป้า จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาดับกส่ิน กังป้า กระติกป้า 
ร้อน กระติกป้าแข็ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรึ๋องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วันฟ้ฟ้มพ': 31/8/ 2564 15:05:04

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
หน้า : 42/301

15,000 บาท

•เ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสัน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังลือกรมส่งเสรืม 
การปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ไม้ ป้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สิ แปรง 

ทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น ซีเมนต์บล๊ 
อก เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ประปา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายถิ่งฃองที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องสิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ 

สิ ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำท่ีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วับทีพิมพ์ : 31/8/2564 15:05:04

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
หน้า : 44/301

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขน 
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเข่น แผ่นหรือจานรอง 
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผง 
หมึก กระดาษต่อเน่ือง ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องส่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 28,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๆล  ๆ และ 
หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ไต้มาซ่ีงบริการดังกล่าว และค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เซ่น ค่าเช่าเครือง ค่าเข่าหมาย 
เลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) /ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 25,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ได้มาซ่ีงบริการส่ือสารโทรคมนาคม เซ่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเตอร์เบ็ต รวมถึงอินเทอร์ 
เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เซ่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเ'ซ่า1ซ่อง 
สัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ 
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายพื่เถึดฃึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่า 
วิทยุส่ือสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าส่ือสาร 
ผ่านดาวเทียม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

งานบริหารงานคลัง รวม 6,867,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,851,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,851,060 บาท
เงินเดือนช้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้องอ่ืน จำนวน 3,792,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องอื่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไชเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองคลัง)
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน
เพิ่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เป็นค่าตอบแทนรายเดือน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ 
หนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบี บำเหน็จ บำนาญและ 
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3 /ว 28 ลงวัน 
ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบีก 
เงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ ข้า 
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไปได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง โดย 
คำนวณต้ังจ่ายไวไม,เกิน 12 เดือน
(กองคลัง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 บี (บีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานพัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองคลัง)

67,200 บาท

103,200 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถีงปัจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/วร 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/936 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองคลัง)

329,760 บาท

492,000 บาท
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสืมา ท่ี นม 0023.2/94719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองคลัง)

งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 1น้ี ” จำนวนท้องถ่ิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุม 
งาน คณะกรรมการซื้อจ้าง ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบ 
ดัดเสือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ี 
สูงข้ึน และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/92850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.57ว156 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล

หรือคณะกรรมการ 
(กองคลัง)

66,840 บาท

2,016,000 บาท 
455,000 บาท

30,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราซการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ ของ 
พนักงานและลูกจ้างพื่มาช่วยงานกองคลัง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการและวันหยุดราชการในกรณีจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกอง 
คลัง ซ่ีงมีสิทธิเบิกได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของช้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/15862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของช้าราชการส่วนท้องถ่ิน
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน 
เทศบาล ในกองคลัง ท่ีมสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
(กองคลัง)

100,000 บาท

240,000 บาท

85,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการเพื่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง การ จำนวน 
พัสดุและ งานธุรการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตามโครงการเพื่มประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการการเงินการคลัง งานพัสดุ และงานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/04044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 1
(กองคลัง)

981,000 บาท

324,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ห/ลเว511:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป๋ายประซาสัมพันธ์ ป้าย,ซ่ือ 
สำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปิที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

52,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงาน หรือบุคคล คณะบุคคลที ่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางต่วนพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องกี่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เรือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เรือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบีกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)

70,000 บาท

80,000 บาท
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โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝิกอบรม ดังน้ี
- จัดอบรมการสำรวจท่ีดินและส่ิงปลูกลร้าง ประจำปี 2565
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม 17170( 4.0
และจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูล ภาค 
สนามและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ในเขตเทศบาล ค่าจัดซ้ือวัสดุในการปรับปรุงแผนท่ี 
ภาษี เซ่น แออ278 แฟ้ม กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ 
ในการสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียน 

ทรัพย์สินในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ 
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 75 ลำดับท่ี 8 
(กองคลัง)

โครงการประซาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำบีายประซาสัมพันธ์ แผ่นพับประชา 
สัมพันธ์ ฯลฯ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีภายในเขตเทศบาลทราบ
- เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 78 
ลำดับท่ี 8

(กองคลัง)

400,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเฟ้อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานใต้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสื่งฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ืงฃองทีซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.27ว1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีทีเบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองคลัง)

35,000 บาท

—
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนัก
งาน เซ่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู 
โต๊ะ แก้วป้า ถ้วย จาน ขาม ช้อน ป้ายาล้างห้องป้า ป้ายาถูพื้น ไม้ 
กวาด ไม้ถูพ้ืน ป้าจืด มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังป้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
550.000 บาท
250.000 บาท

20,000 บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น หัวเทียน ยาง 
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ไขควง นามันเบรก แบ 
ตเตอร์ร่ี
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อถ่ิน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อถิ่นเซ่น น้ีามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อถ่ิน สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯล  ๆ ท่ีจำเป็นต้องใช้ใน 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองคลัง)

30,000 บาท

30,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น เมมโมร่ีการ์ด 
กระเป๋าใส่กล้อง ขาต้ังกล้อง ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น เมาส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ีองพิมพ์ สายเคเบิล ซีดี 
รอมไดร์พ์ แปนพิมพ์ น้ีายาล้าง'ไดรพิ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองคลัง)

20,000 บาท

200,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ใน 
การติดต่อประสานงานหน่วยราชการอื่น  ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องอ่ืน 
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนช้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องอ่ืน จำนวน

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำบี ให้ 
แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรา 
กำลัง 3 บี (บีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม 
ถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องอ่ืน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(หน่วยตรวจสอบภายใน)

30.000 บาท
30.000 บาท

355.320 บาท
355.320 บาท
355.320 บาท
355.320 บาท
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งานสารสนเทศ รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องกิน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมกิงปิจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสิมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวับท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนชองผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ืมเติมกิงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(สำนักปลัดเทศบาล)
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

2,419,500 บาท
1.338.600 บาท
1.338.600 บาท
1.140.600 บาท

18,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถีงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว36 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

งบดาเนินงาน รวม 964,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้ารา,ซการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหริอเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหริอส์งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างพื่ปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ16 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ พื่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาพื่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้ายซ่ึอ 
สำนักงาน หรือบ้ายอ่ืนๆ พ่ืมีลักษณะเป็นสิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส์งฟ้มพัต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/๖1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

538,000 บาท

300,000 บาท



วับฟ้พิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 64/301

รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องก่ีน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

สืกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

50,000 บาท

50,000 บาท



รันทีพิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:04 หน้า : 65/301

โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุสำนัก 
งาน ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีนพ.ศ. 2562
- บรรจุในแผนพัฒนาท้องก่ีน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 
ลำดับที 1

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีนท่ีเกิด 
จากการเส์อมสภาพ หริอชำรุดเสิยหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส์งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องก่ีนเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายบอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส์งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องก่ีน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องก่ีน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

38,000 บาท

100,000 บาท



วับทืฟ้มพ' ะ 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 66/301

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลืนให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คลืป เปิก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ที่ถู,พ้ืน ตะแกรงเอกสาร ป้าด่ืม เคร่ือง 
ดัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรม 
ฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข ((1ล1(:น1ล1:๐โ5) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

340,000 บาท
50,000 บาท



วันทืพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 67/301

เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเฟ้อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟ้อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินไห้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ้งฃองท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทป 

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรก 
เกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ่ เคร่ืองดัดกระแสไฟฟ้า 
อัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 70,000 บาท



วับที'พิมพ์ : 31/8/2564 15:05:04 หบ้า : 68/301

เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเฟ้อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟ้อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยขาม ช้อน 

ส้อม แก้วนา จานรอง ผงซักฟอก ป้ายาดับกส่ิน กังป้า กระติกป้า 
ร้อน กระติกป้าแข็ง ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท



วันทีฟ้มฟ้ : 31/8/2564 15:05:04 หน้า : 69/301

เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเฟ้อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟ้อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังลือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สิ แปรง 

ทาสิ ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊ 
อก สังกะสี ตะปู ทิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ 
ประปา ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท



วันฟ้พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส้ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งฃองที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ฯล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

หน้า : 70/301

50,000 บาท



วับทื'พิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 71/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ล่ืงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาบ 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพื่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนล่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของพื่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมล่งเสรืมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ป้ามันดีเซล ป้ามันก๊าด ป้ามัน 

เบนซิน ป้ามันจาระบี ป้ามันเครื่อง ๆลฯ คำนวณตั้งงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ 

จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 35,000 บาท



วับทีพิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:04 หน้า : 72/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของพ่ืใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนล่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ 

สิ ฟิล์ม รูปสิ หรือขาวดำที่ไต้จากการล้างอัด ขยาย ฯล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท



วับทีพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04 หบ้า : 73/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ้งฃองท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาพิเซ่น แผ่นหรือจานรอง 
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผง 
หมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท



วันทืพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:04 หน้า : 74/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ีงส่ิงของที่มื 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ 
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
ส้ัน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง 
วัสดุ รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา 
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องขำระพร้อม 
กับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น 
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้อง 
ถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิ 
เซ่น บันไดอลูมืเนียม เคร่ืองมือแกะสลัก เคร่ืองมือดึงสาย 
โทรศัพท์ ฯลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส้ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท
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เฟ้อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ส่ือสัญญาณ 
เสียงไร้สายในชุมซน ท้ัง 13 ชุมซน หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่1ใน 
ความดูแลรับผิดซอบของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2^1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใซ้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใซ้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าไฟฟ้า จำนวน
20.000 บาท
20.000 บาท
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งบลงทุน รวม 116,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,900 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

V  *4เ 0-* ^  4 0 0 30,000 บาทจัด1ซอเครืองผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบ 
ดิจิตอล จำนวน 1 เคร่ือง 
มีคุณลักษณะดังนี้
1. 6*373๓61710 6 0  4 แบนด์ความถ่ี
2. อว๓ เวโ65507 สำหรับคอมเพรสเสียง
3. 6116015 คุณภาพระดับสตูดิโอ 2 ชุด (แด่ละชุดมี 16 พรีเซ็ต)
4. 2 !ท๐7า11๐7 รอก! สำหรับส่งสัญญาณไปท่ีสำโพงมอนิเตอร์
5. 60  หลัก หรือ 60  รวม มี 9 แบนด์ และมาพร้อมกับ 11๓1167
6. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เพ่ือบันทึกเสียงผ่านพอร์ต
ชร6 2 ซ่อง เป็น ชร8 : 1 XIV!36 8(เสียง),1 X IVเว6 1/1107๐-8 

ชื่งให้ค่าความละเอียดในการบันทึกเสียงท่ี /Vอ อยู่ 
ท่ี 48 14612/24811: 7.48ป 661301:๐๓ 6๐^67 สำหรับใช้งานกับ 
ไมค์คอนเดนเซอร์
8. มาพร้อมกับ 8๒61๐๐66 V 4.0
9. ควบคุมภายนอกด้วยแท็ปเลตแอนดรอย เวอร์ช่ื'น 9
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเดิม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 35 ลำดับท่ี 4
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมวัสดุ 
อุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค (00๓ เว301: อเ5เ1ล1 0ล๓6โล)
2. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ 
ภาพ (1๓ล?6 ร6ก5๐โ)
3. มีระบบแฟลซในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนส์อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูล 
เต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/11989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ืองการจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพิมเดิม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 32 ลำดับท่ี 1
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออีเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เท (วก6 ลำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 จำนวน 
เคร่ือง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ /\แ เก (วก6 ลำหรับงาน 
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังน้ี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (0?ช) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 00โ6) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อย 
กว่า 1.6 0-12 และมีเทคโนโลยีเพ่ืมสัญญาณนาฬิกาไต้ในกรณีที่ 
ต้องไข้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (0?ช) มีหน่วยความจำ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล พร้อมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 50,000 บาท

23,000 บาท
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แบบ 6ล0เา6 เฬ6๓๐โV รวมในระดับ (1^ 6 เ) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 เห8
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหน๋ึง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพดีดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมี 
ความสามารถในการใช้ หน่วยความจำแยกจากหน่วยความ 
จำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
- มีหน่วยความจำหลัก (8)4เห) ชนิด ออ84 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 68 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซนิด ร/น"^ หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 78
หรือ ชนิด ร ฮ ผ  51:31:6 017/6 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 68 
จำนวน 1 หน่วย
- มี อปอ-8พ หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (เก-161•กลI) หรือภาย 
นอก (8x16โก31) จำนวน 1 หน่วย - มีซ่องเช่ือมต่อระบบเครือ 
ข่าย (ผ61ผ ๐โเน้ ๒1617306) แบบ 10/100/1000 8ล56-7 หรือดี 
กว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง
- มีซ่องเช่ือมต่อ (เท!6๙306) แบบ บร8 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย 
กว่า 3 ซ่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความ 
ละเอียดแบบ 8แอ (1920x1080)
- สามารถใช้งาน ผ เ-ค (1888 802.11๒, 5, ก, 30)
และ 8๒61๐0181
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าท่ี 5 
ข้อ 10)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและ 

การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

เคร่ืองสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด V/\ จำนวน 1 
เคร่ือง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 V̂  (480 พ 3^5)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าท่ี 21 
ข้อ 62)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและ 

การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

/'
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จัดซื้อกล้องบันทึกภาพแบบถ่ายทอดสด จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพแบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 
เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี้

1. สตรีมม่ิง โบช. แอ 1080โ ที 30โโร/720โ ท่ี 60โโร
2. แก้ไขสภาพแสงน้อยโดยอัตโนมัติ สตรีมวิดีโออย่างคมซัดแม้ 
กระท่ี'งท่ามกลางแสงสลัว วิดีโอปรับเปล่ียนโดยอัตโนมัติเพ่ือรอง 
รับแสงกะพริบภายในห้องหรีอหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายจอ
3. การเปล่ียนพ้ืนหลังท่ีปรับแต่งได้ซับเคล่ือนด้วย โอโร(วก1(7
4. บันทึกเสียงสเตอริโอจากทุกมุม ไมโครโฟนหลายทึศทางสองขุด 
รองรับการสตรีมและบันทึกวิดีโออย่างซัดใสและราบร่ืน ไม่มี 
ปัญหาเสียงขาดหาย
5. ขาต้ังบนโต๊ะปรับเปล่ียนได้อย่างเต็มท่ีด้วยฐานติดต้ังแบบ 
หมุน ยืดออกได้ 18.5 ซม.
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2^1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เรื่องการจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 34 ลำดับท่ี 3
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

6,000 บาท
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จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (/\๐๐655 โ3๐!ก*) จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร ้
สาย (/\๐๐655 เ̂ เวเก*) จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังน้ี
- สามารถไซ้งานตามมาตรฐาน (1888 802.11๒, 5, ก, 3๐) ได้เป็น 
อย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คถ่ีนความถี่ 2.4 0แ2 และ 5 6แ2
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน ผ ^  และ พ!3/\ 2 ได้เป็น 
อย่างน้อย
- มีช่องเซ้ือมต่อระบบเครือข่าย (ผร*ผ๐โ^ เก*6 X *3๐6)
แบบ 10/100/1000 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง

- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน 1888 802.3 3*
หรือ 1888 802.3 3* (?๐ผ6โ 0V6โ 8*เา6โกร*)
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง 
โปรแกรม พ6 ช ธโ๐ห/56โ ได้
(ต้ังงบประมาณ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ 
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดีอนพฤษภาคม 2563 
หน้าท่ี 13 ข้อ 35)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ีน ท่ี มท
0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบ

และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ีน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ีน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเดีม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 33 ลำดับท่ี 2
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

5,400 บาท
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.2/11563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถ่ิน จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)

533.600 บาท
411.600 บาท
411.600 บาท
393.600 บาท

18,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)
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งบดำเนินงาน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ่ืได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าพ่ื 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ในกรณีจำเป็น และ 
เร่งด่วน ซีงมสิทธิเบิก’ใต้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559

(สำนักปลัดเทศบาล)
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมสิทธิเบีกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก่ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านชองข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สำนักปลัดเทศบาล)



วับทพิมพ์ : 31/8/2564 15:05:04 หน้า : 84/301

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ี 
มีลืทธิเบิกจ่ายได้
- เป็นโปตามระเบียบ และหนังลือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน พ.ศ. 2563
2) หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3^257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.ร/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา

บุตร
4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกียวเนี้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอีน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออบุมัดิให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบรืการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีห้องกีน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเดิมกิง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561

25,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกซื่ออย่างอื่นใท้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบีกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/า 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/า 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดีนทางไปราซการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

งานเทศกิจ รวม 1,117,480 บาท
งบบุคลากร รวม 573,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 573,480 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 573,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 บี (บีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และที่แกัไขเพ่ืมเติมถึงบีจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราซบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องอ่ืน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.37ว8 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืนได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัดเทศบาล)
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งบด่า เนนงาน 
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

รวม 544,000 บาท
รวม 274,000 บาท

จานวน 24,000 บาท8, .  'บ I 16 6 เ6  •+,V1 น แนทองถน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการซดเชยการงานที่เสียไปให้แก่ อปพร. ใน 
การปฏิบัติหน้าที่งานฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครฟ้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาบนอกเวลาราชการ จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559

(สำนักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเข่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเข่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เข่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ 6๒511:3 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โนการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซี่งป้ายประซาสัมพันธ์ ป้ายซ่ีอ 
สำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ ์(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศนี โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องกีน พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถีง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

10,000 บาท

10,000 บาท
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โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ผู้จำหน่ายสินค้าในเขต จำนวน
เทศบาลตำบลโนนสูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และ 
ทัศนศึกษาดูงานผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เซ่น ค่าอาหาร ค่า 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เช้ารับการอบรมและ 
วิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี และ 
ค่าใช้จ่ายอน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 77 
ลำดับท่ี 5

(สำนักปลัดเทศบาล)

100,000 บาท
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ืงของที่ซ้ือมาใซในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/11627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

•เ
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เซ่น โต๊ะต่าง  ๆ เก้าอี้ต่าง  ๆ ตู้ต่าง  ๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ๆลๆ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้ 
กวาด เซ่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้ีา 
จืด มีด กระดิกป้าร้อน กระดิกป้าแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ลัง 
แก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังป้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
110,000 บาท

20,000 บาท

3,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อ
สร้าง เซ่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย สี หินเนอร์ แปรงทาสี ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น แบตเตอรี่ ยาง 
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกบีน ป้ามันเบรก หัว 
เทียน ไขควง ๆล  ๆ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง  ๆ เซ่น ป้ามัน 
เบนซิน ป้ามันแก๊สโซฮอส์ ป้ามันดีเซล ป้ามันเครื่อง ป้ามัน 
จาระบี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2^1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ืการ์ด รูปสีหรือขาวดำท่ีได้จาก 
การล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 30,000 บาท

2,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น เมาส์อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเคร่ืองพิมพ์ กระดาษ 
ต่อเน่ือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แรม ฮาร์ดตีส ฯลฯ รวม 
ถึงการซ่อมแซมวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุสนาม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เซ่น เต็นท์นอน เต็นท์สนาม ถุง 
นอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

5,000 บาท



วันทพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 95/301

งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม

เพิ่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงป้จจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบรืหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน
เพิ่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงป้จจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3ค่ว8 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เรื่องประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัดเทศบาล)

4.263.840 บาท
4.263.840 บาท
1,896,000 บาท

5,947,512 บาท

280,080 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราซบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/936 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ี'วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพื่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,859,760 บาท

228,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม 1,683,672 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการซดเชยการงานที่เสียไปให้แก่ อปพร. ใน 
การปฏิบัติหน้าที่งานป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการ 
รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครป่องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติ 
ป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการชององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย
(สำนักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีลืทธิเบิกจ่ายได้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรชององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/1257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/11013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร
4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/14522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(สำนักปลัดเทศบาล)

10,000 บาท

ฯ!
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ค่าใช้สอย รวม 781,672 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารสำนักงาน สถานี จำนวน 111,672 บาท 
ดับเพลิง (ฝ่ายป๋องกันและรักษาความสงบ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายใน 
อาคารสำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 104 
สำ ดับที 5

(สำนักปลัดเทศบาล)
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เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหริอเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ*6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หริอค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้าย,ซ่ือ 
สำนักงาน หริอบ้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หริอ 
ส่ิงพิมพ์ต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562 
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

ฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝิก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เรือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เรือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)



โครงการปีองกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และ จำนวน 
สงกรานต์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการปีองกันและลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 
ด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าสถานท่ี เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่า 
ไฟฟ้า ปีายโครงการ และอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนห้องอ่ืน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไชเพ่ืมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม 
ถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 ข้อ 50 (1)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 121 
ลำดับท่ี 3

(สำนักปลัดเทศบาล)
โครงการฝิกอบรม จำนวน
อาสาสมัครปีองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออบรมทบทวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออบรมทบทวน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า 
อาหารค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เช้ารับการฝึกอบรม 
และวิทยากร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ี 
จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเปียบ ดังน้ี
1) ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน 
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
2) ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องอื่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 122 
ลำดับที ่ 1

(สำนักปลัดเทศบาล)
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100,000 บาท
หบ้า : 102/301

100,000 บาท
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โครงการสาธิต1ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย'ในสถาน จำนวน
ศึกษาภายในเขตเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสาธิตให้ความรู้ด้านการ 
บีองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล โดยมี 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถาน 
ท่ี และอ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการฝืกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 120 
ลำดับท่ี 1

(สำนักปลัดเทศบาล)
ฝิกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝิกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจำเทศบาล ให้มีความรู้ ความเช้าใจ ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ตามแนวทางหลักสูตรการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 3/2563 หน้าท่ี 8 ลำดับท่ี 1
(สำนักปลัดเทศบาล)

20,000 บาท

150,000 บาท
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(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถไซ้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถไซ้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการไซ้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าไซ้สอย
(2) ค่าส่ืงของที่ซ้ือมาใซ้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เซ่น โต๊ะต่าง  ๆ เก้าอี้ต่าง  ๆ ตู้ 
ต่าง  ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย 
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด 
ไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

555,000 บาท
20,000 บาท

50,000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง โม้ 
กวาด เซ่ง มุ้ง ผ้าปูพ่ืนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม ป้า 
จืด มีด กระติกป้าร้อน กระติกป้าแข็ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถัง 
แก๊ส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมสถานดับ 
เพลิง เซ่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย สี หินเนอร์ แปรงทาสี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

หน้า : 106/301

10,000 บาท

20,000 บาท

I



วันพีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 107/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เซ่น แบตเตอรี่ ยาง 
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน น้ํามันเบรก หัว 
เทียน โขควง ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเช้ือเพสืงและหล่อถ่ิน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อถิ่นต่าง  ๆ เซ่น ป้ามัน 
เบนซิน ป้ามันแก๊สโซฮอล์ ป้ามันดีเซล ป้ามันเครี่อง ป้ามัน 
จาระบี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/11627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรี่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ีองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

150,000 บาท



วับฟ้ฟ้เ]พ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 108/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมร่ีการ์ด รูปสีหรือขาวดำพ่ืได้จาก 
การล้าง อัด ขยาย ขาต้ังกล้อง ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครี่องแต่งกาย จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครี่องแต่งกาย
เซ่น เส้ือคลุมดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้าบูท เข็มขัด,ช่วย
ชีวิต ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

#1
50,000 บาท



วันทืพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 109/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป 
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดา'ษต่อ 
เน่ือง สายเคเบิล เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แรม อาร์ดดิส ลๆ'ๆ  
รวมถึงการซ่อมแซมวัสดุด้วย

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เซ่น ลูกบอลดับเพลิง ถังดับ 
เพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

20,000 บาท



วับทีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 110/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ๆ เซ่น มิเตอร์'น่า -  ไฟฟ้า หัวเช่ือม 
แก๊ส สายลม หัวเติมลม เคร่ืองมิอ-เครื่องใช้ในการดับ 
เพลิง เซ่น สายส่งป้าดับเพลิง ท่อดูดป้าดับเพลิง ป้ายาเคมี หัวฉีด 
ป้าดับเพลิง หัววาล์วเปิด -ปิดแก๊ส ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เพ่ืคูจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารบีองกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุอ่ืน จำนวน 100,000 บาท

187.000 บาท
150.000 บาท

(สำนักปลัดเทศบาล)



31/8/ 2564 15:05:05 หบ้า : 111/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าประปา อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการส์อสารและโทรคมนาคม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าส่ือ 
สารอน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าป้าประปา ค่าป้าบาดาล จำนวน 20,000 บาท

2,000 บาท

15,000 บาท



วันทืพํมพ': 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 112/301

แผนงานการศึกษ'า
งานบริหารที่'วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,143,374 บาท

งบบุคลากร รวม 3,446,880 บาท
เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จานวน 3,135,120 บาท

รวม 3,446,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศคผะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรืองหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
เก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 จำนวนอัตรา 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 และที่แก้ไขเพ่ืมเดืมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 

จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เรือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองการศึกษา)
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เพิ่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง  ๆ ของพนักงาน
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ 
หนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและ 
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.37ว28 ลงวัน 
ท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก 
เงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกำหนดให้ ข้า 
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนใ'ป'ใต้'รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง โดย 
คำนวณต้ังจ่ายไวัใม่เกิน 12 เดือน
(กองการศึกษา)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพิ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถ่ิน จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปิจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.37ว652 ลงวัน 
ท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ืองมาตรฐานท่ัว 
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองการศึกษา)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 67,200 บาท

103,200 บาท

V 7
I
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะ 
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 จำนวนอัตรา 
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 และที่แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่าย 

ไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราขบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกี่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.57ว36 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษา)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลได้รับเงินเพ่ืมการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2558 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกี่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพื่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 117,360 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทบผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ”  ” ม จานวน
ท้องอ่ืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุม 
งาน คณะกรรมการซื้อจ้าง คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง 
พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น และประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.27ว2850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561

2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/ว 
1966 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560

3) หนังลือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.57ว156 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล 

หริอคณะกรรมการ
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
อ่ืน พ.ศ. 2559
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559 
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)

2,696,494 บาท 
257,400 บาท

100,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมสิ'ทธิเบิกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/15862 ลงวันที 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที 
มีสืทธิเบีกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ 
ศึกษาบุตรชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค0422.3/1257 ลงวัน 
ที 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/11013 ลงวันที 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบีกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา 

บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/14522 ลงวันที 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท

51,400 บาท
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โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 
เทศบาลตำบลโนนสูง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 จำนวน 3 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล็น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบีกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 105 
ลำดับท่ี 7

(กองการศึกษา งานบริหารพัวไปฯ)
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 จำนวน
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรในการสอนปฐมวัยของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 
ลำดับท่ี 7

(กองการศึกษา งานบริหารพัวไปฯ)

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2,136,094 บาท

407,844 บาท

108,000 บาท
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โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐ จำนวน
ราษฎร์บำรุง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรในการสอนปฐมวัยของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 3 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 
ลำดับท่ี 8

(กองการศึกษา งานบริหารท่ี'วไปฯ)
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐ จำนวน 
ราษฎร์พัฒนา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรในการสอนปฐมวัยของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 2 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 83 
ลำดับท่ี 9

(กองการศึกษา งานบริหารท่ีว'ไปๆ)

324,000 บาท

216,000 บาท

ร
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จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวน จำนวน
สาธารณะสวนโนนนา(โรงยิม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรในการทำความสะอาด 
และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะสวนโนนนา (โรงอม 
) จำนวน 2 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 13 ลำดับท่ี 6
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)

237,250 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเข่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเข่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เข่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เวรเ*6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใข้จ่ายต่างๆ โนการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้าย1ซ่ือ 
สำนักงาน หรือบ้ายอื่น  ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/11627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบ้กจ่ายในลักษณะค่าใข้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบ้กค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา งานบริหารทัวไปๆ)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 18,000 บาท

I "
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบรืการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องอ่ืน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเดิมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

โครงการแช่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องอ่ืน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแช่งขันคนเก่งใน 
โรงเรียนท้องอ่ืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่ง 
สถานท่ี ค่าป็าย ค่าตอบแทน ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้ 
จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแช่งขันกีฬาและการส่ง 
นักกีฬาเช้าร่วมการแช่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ.
2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 81 
ลำดับที่ 1

(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

รายจ่ายเอื่ยวเบี้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

70,000 บาท

100,000 บาท
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โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง จำนวน
การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาท้องถ่ินระดับภาคและ 
ระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่ง 
สถานพ่ื ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร และค่าใช้ 
จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาชององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 81 
ลำดับท่ี 2

(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)
โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนิเทศและตรวจเยี่ยม 
สถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถาน 
ท่ี ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 82 
ลำดับที่ 3

(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)

200,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษา โดยมิค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่า 
ป้าย ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ี 
จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 82 
ลำดับท่ี 5

(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปๆ)
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ข่าวสารทาง 
การศึกษา โดยมิค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถาน 
ท่ี ค่าป้าย ค่าตอบแทน ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 82 
ลำดับท่ี 4

(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

5,000 บาท
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โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน
ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียบเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
บุคลากรกองการศึกษา

เพิ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดู 
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียน 
เทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษา สำหรับ 
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เซ่น ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการผีเกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563 หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 1 
(กองการศึกษา งานบริหารพัวไปๆ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรีอชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาพังค่าสื่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงาบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารพัวไปๆ)

200,000 บาท

150,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนัก
งาน เซ่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู 
โต๊ะ แก้วป้า ถ้วย จาน ชาม ช้อน ป้ายาล้างห้องป้า ป้ายาถูพื้น ไม้ 
กวาด ไม้ถูพ้ืน ป้าจืด มีด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
280,000 บาท

80,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานยานพาหนะและขนส่ง เซ่น หัวเทียน ยาง 
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ไขควง ป้ามันเบรก แบ 
ตเตอร์ร่ี ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ี'วไปฯ)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและป้ามันหล่อลื่นต่างๆ เซ่น ป้ามัน 
เบนซิน ป้ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ีวไปฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

70,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เซ่น โฟม พู่กัน สี กระเป๋ากล้อง ขาต้ังกล้อง ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรป๋กครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการป๋กครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูป๋แบบและการจำแนก 

ป๋ระเภทรายรับรายจ่าย งบป๋ระมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ี,วไปฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น เม้าส์อุปกรณ์บันทึก 
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมีกสำหรับเคร่ืองพิมพ์ สาย 
เคเบิล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารท่ีใข้ในการติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

100,000 บาท

23,000 บาท
3,000 บาท



วับ'ที'พิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:05 หน้า ะ 128/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต (เผ'I&ฒ51)
และค่าส่ือสารอ่ืนๆ และให้ความหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
เก่ียวกับ การใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ื'งการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานบริหารท่ี'วไปฯ)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 49,408,920 บาท
งบบุคลากร รวม 35,761,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 35,761,560 บาท
เงินเดือนช้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 28,087,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครู 
เทศบาล และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งช้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งช้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 
. 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
นครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการพัฒนา 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการ 
สอน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)



วันทืฟ้มพ์ : 31/8/ 2564 15:05:05 หน้า : 129/301

เพิ่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานครู 
เทศบาล และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ได้แก่ เงินพ่ิข้าราชการ ครู/พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ 
ดูแลเด็กได้รับในอัตราเท่ากับวิทยฐานะ และเพิ่อจ่ายเป็นเงินค่า 
ตอบแทนพิเศษพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ 
อันดับ
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินรืทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 
. 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการ 
สอน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรืยนฯ)

เงินวิทยฐานะ จำนวน
เพิ่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาล และครูผู้ 
ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ 
ตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 
. 2558
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการ 
สอน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 2,771,760 บาท

2,924,400 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ภารโรง)
และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

ปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องลื่น พ.ศ 
. 2542
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เร่ืองมาตรฐาน 
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง ของเทศบาลได้รับค่าง 
จ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ (ภารโรง) ของ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูง 
หรือใกล้ถึงข้ันของตำแหน่งท่ีได้รับการประเมินให้เล่ือนข้ันค่าจ้าง 
เกินกว่าข้ันท่ีเหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนท่ีเหลือจากการ 
เลื่อนขั้นปกติมาเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม 
สิทธิ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องลื่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังลือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ต่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.37ว155 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เร่ือง การเบิก'จ่ายค่า 

ตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องล่ืนและลูกจ้างประจำ ผู้ท่ี’ได้ 
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
3) หนังลือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/วธ 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ือง ประกาศ ก.จ. 1 ก.ท. และ ก.อบ 

ต. เร่ือง มาตรฐานเกี่ยวกับค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561)
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 993,000 บาท

30,240 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสบุนการ 
สอน) ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล เรื่องมาตรฐานพัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับพ่ื 4) ลง 
วันพ่ื 19 สิงหาคม 2558 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา 
กำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม 
ถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกีน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.57ว36 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานพัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
จ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ตามประกาศคณะ 
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสิมา เรื่องหลักเกณฑ์ 
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้ 
รับเงินเพ่ืมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2558 จำนวนอัตราตามที่ปรากฏโนแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

ปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องกีน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสิมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพื่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 870,360 บาท

84,600 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ' ” จำนวนท้องถ่ิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินผล 
งานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ฃอรับ 
การประเมิน เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน) สำหรับ 
ลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

11,862,560 บาท
27.300 บาท

27.300 บาท
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รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซี่งบริการ
-เพี่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพี่อให้ได้มาซี่งบริการต่าง  ๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล 
ภายนอก เช่น ค่าจ้าพี่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่า 
จ้างปรับปรุงโดเมน พ/6เว511:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือคาจ้าง 
เหมาบริการอื่น  ๆ พี่เช้าลักษผะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช่จ่ายต่าง  ๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาพี่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ีอให้ได้มาซี่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้ายซี่อ 
สำนักงาน หรือบ้ายอื่น  ๆ พ่ีมีลักษณะเป็นส์งก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา 
ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย 
เสียง โทรทัศนี โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย พ่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันพ่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบ้พี่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบิยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 20,000 บาท 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 20,000 บาท 
โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 20,000 บาท 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซี่งบริการ

รายจ่ายเพี่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน

9,545,260 บาท

60,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เซ่น ค่าลง 
ทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที ่
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน 
การใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมสง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559
(กองการดิกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

ค่าลงทะเบียนในการฝิกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกซื่ออย่างอื่นใหัผู้เช้ารับการฝืก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
(กองการดิกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน
1. ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 2,947,560 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอนุบาล 1 
ถีงซ้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (จำนวนนักเรียน ณ วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2564) จำนวนนักเรียน 638 คน แยกเป็น โรงเรียน 

เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 122 คน โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 364 คน โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 152 คน อัตราม้ือละ 21 บาทต่อ 

คน จำนวน 200 วัน ดังบ้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 

/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเฟ้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 180,000 บาท

170,000 บาท

9,075,260 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 90 
ลำดับที 36

2. ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียบเทศบาล 1,2,3, จำนวน 50,400 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และค่าบริการ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของโรงเรียนในลังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดัง 
น้ี ระบบ 4เร7เาก๓61โเ0 อเ3เ1:ล1 รบ!ว0ท่เว6โ นก6 : /4อรแ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 9,600 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 9,600 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 9,600 บาท 
ระบบ พเโ6๒55 ค0๒111)' ะ ฬ/!-ศ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 7,200 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 7,200 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 7,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันที 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ที 1/2563 หน้าที 7 ลำดับที 1

3. ค่าสนับสนุนป้จจัยพ่ืนฐานสำหรับนักเรียนยาก
จน จำนวน 183,700 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหัก 
ผลักส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวนเด็ก 
ยากจนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 43 
คน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 95 คน และ 

โรงเรียนเทศบาล 3
(รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 29 คน รวมท้ังส้ินจำนวน 167 
คน สำหรับจ่ายเป็นค่าบิจจัยพื่นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เซ่น 

ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 
ลำดับท่ี 53

4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 1,282,200 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหัก 

ผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ 
สอน (รายหัว) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 
ลำดับที ่ 29

5. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพ่ืม) จำนวน 222,800 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน 
เพ่ืม) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 
ลำดับที ่ 29

6. ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 370,300 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี 
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
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- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับที่ 41

7. ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 225,100 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนใน 
ลังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 42

8. ค่าเครึ๋องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 237,300 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลัก 

ส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนของ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91 
ลำดับที่ 40

9. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 324,100 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลัก 

ส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ 
เรียน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
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- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องลน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 95 
ลำดับท่ี 51

10. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 384,900 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำหรับจ่าย 
เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก (จำนวนนักเรียน ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564) จำนวนเด็ก 
เล็ก 68 คน แยกเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) จำนวน 14 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง) จำนวน 32 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา) จำนวน 22 คน อัตราม้ือละ 21 บาทต่อ 
คน จำนวน 245 วัน ดังน้ี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91 
ลำดับท่ี 37

11. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 127,200 บาท เป็น 
ค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง (จำนวนนักเรียน ณ วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2564) จำนวนเด็กเล็ก 68 คน แยกเป็น ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 14 คน ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 32 คน ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 22 คน ดังน้ี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 
ลำดับท่ี 29

12. ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 15,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่ง 

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 44

13. ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 15,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่ง 

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 93 
ลำดับท่ี 45

14. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 22,500 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่ง 

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวับท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องล็น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 43

15. ด่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 32,200 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลำหรับจ่าย 
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในลังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง ดังน้ี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 95 
ลำดับท่ี 52

16. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 170,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่าย เป็นค่าใช้ 
จ่ายในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เซ่น ค่าวัสดุ ค่า 
ใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 70,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2651-2565) หน้า 84 
ลำดับท่ี 10

17. โครงการแข่งขันทูบิน้มเบอร์วัน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 35,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่ง 

ให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทูบิ
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นัมเบอร์วัน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น วัสดุ 
อุปกรณ์กีฬา เหรียญรางวัล วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 84 
ลำดับท่ี 11

18. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 จำนวน 45,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 

บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าท่ี 85 
ลำดับที่ 13

19. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 จำนวน 45,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนัก 
เรียน เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ ดังน้ี
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- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) จำนวน 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 

บาท
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 85 
ลำดับท่ี 14

20. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 
จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพอเบิกหักผลักส่ง 

ให้แก่โรงเรียบ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์สิ่งแวด 
ล้อม เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า 
ใช้จ่ายอื่น  ๆ จำเป็นในโครงการ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 

บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 85 
สำดับท่ี 15

21. โครงการวัดผลประเมินผล ศพด. 1,2,3 และโรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 60,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เที่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัดผล ประเมิน 
ผล  ๆ เซ่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา 
ต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ จำเป็นใน 
โครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 15,000
บาท
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- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 15,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 
บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 
บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 
บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 16

22. โครงการส่งเสรีมกิจกรรมทางวิชาการ ศพด. 1,2,3 และ 
โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 450,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสรีมกิจกรรมทาง 
วิชาการฯ เซ่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 
ต่าง  ๆ ท่ีส่งเสรีมวิชาการ คือ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันสุนทร 
ภู่ สัปดาห์ห้องสมุด วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ และส่งเสรีมทาง 
ศาสนา เซ่น วันอาสาฬหบูซา วันวิสาชบูชา วันเช้าพรรษา ฯลฯ ดัง 
น้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 100,000 
บาท

-'โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 100,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 100,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 
บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 
บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
สำดับท่ี 17
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23. โครงการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการส่งเสรีมครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร วัสดุสำนัก 
งาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ 
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 18

24. โครงการส่งเสรีมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 35,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่า 
วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณา 
และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 10,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 15,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 10,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 22

25. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 150,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนัก 
งาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ๆล  ๆ ดังบ้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 93 
ลำดับที 47

26. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 90,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ในลังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬา ค่า 
เหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ 
อ่ืน  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็น ๆล  ๆ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 25,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 25,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 25,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 5,000 
บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 
บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)จำนวน 5,000 
บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 119 
ลำดับที 8

27 โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง 
วิซาการ โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 
จำนวน 210,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลัก 

ส่งให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้ 
จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ เข่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็นใน 
โครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) จำนวน 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 20,000 
บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 20,000 
บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 19

28. โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาล 2,3 จำนวน 10,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการธนาคารขยะ เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 5,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 5,000 บาท
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 23

29. โครงการค่ายวิชาการ โรงเรียบเทศบาล 2,3 จำนวน 60,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน 

ในลังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการค่ายวิชาการ เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 30,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 30,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 24

30. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านศึลปะ ดนตรีและ 
นาฏศิลบิ โรงเรียนเทศบาล 2,3 จำนวน 50,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา 
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศึลบิ เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
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- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 30,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 20,000 บาท
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 88 
ลำดับที่ 26

31. โครงการค่ายทักษะชีวิต โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 20,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการค่ายทักษะชีวิต โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 88 
ลำดับท่ี 27

32. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู 
และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 จำนวน 70,000 บาท เป็น 
ค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่าย 
เป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ สอนโดยการมี 
ส่วนร่วม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าวัสดุ ค่า 
ใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 20,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 30,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 20,000 บาท
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 90 
ลำดับท่ี 33

33. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 150,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ใน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุสำนัก 
งาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่า 
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น ดังน้ี
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- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 50,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 94 
ลำดับท่ี 49

34. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประซาคมอาเซียน โรงเรียน 
เทศบาล 1,2,3 จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประซาคมอาเซียน โรงเรียนใน 
สังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงเซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่า 
อาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 60,000 
บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 80,000 บาท
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 60,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 93 
ลำดับท่ี 46

35.โครงการจัดงานเน่ืองในงานวันครู จำนวน 50,000 บาท เพ่ือ 
จ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู 16 มกราคม ของทุกปี เพ่ือ 
ยกย่องเซีดซูเกิยรติของครูเนื่องในวันครู เซ่น ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ และค่าใช้ 

จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น ดังน้ี
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 5 ลำดับท่ี 2

36.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่'โลกกว้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา) จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือ

หน้า : 148/301
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เบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการส่งเสรีมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ 
ราษฎร์พัฒนา) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่า 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 6 ลำดับท่ี 1

37.โครงการพัฒนาส่ือการสอนและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 15,000 บาท เป็น 

ค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ิอเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่ือการสอนและเทคโน โล 
ยี โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ พัฒนา) เซ่น ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า 
ใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็น
- เป็นใปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 6 ลำดับท่ี 2

38.โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในช้วิตประจำ 
วัน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 50,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 
เซิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในซิวิตประจำวัน โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนัก 

งาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา 
ต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำ 
เป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 2

39.โครงการเสรีมทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียน 
เทศบาล 2 จำนวน 220,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือ 
เบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการเสรีมทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียน
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เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ 
สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า 
จ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ 
จำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้าท่ี 7 ลำดับท่ี 3

40.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ โรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 30,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนสำหรับจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสรีมการเรียนรู้เทคโนโลยีสร้าง 
สรรค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) เซ่น ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 20 ลำดับท่ี 1

41.โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอนและเทคโนโลยีโรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 30,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอนและ 
เทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) เซ่น ค่าตอบ 
แทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่า 
อาหารและเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 20 ลำดับท่ี 2

42.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ต โรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เทศบาล 1 (รัฐ 
ราษฎร์สงเคราะห์) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ
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คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจำเป็น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ที 2/2564 หน้าที 21 ลำดับที 1

43.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 200,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 

ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการพัฒนานวัตกรรมส์อการสอนและเทคโนโลยีโรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า 
วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่อง 
ด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจำเป็น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ที 2/2564 หน้าที 21 ลำดับที 2

44.โครงการส่งเสรีมทักษะด้านเทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ตสำหรับนัก 
เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 50,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่ 

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 
สงเคราะห์) เซ่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่า 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ที 2/2564 หน้าที 21 ลำดับที 3 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

V
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(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานใต้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเส่ือมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสื่งฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

-โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
จำนวน 20,000 บาท
-โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
จำนวน 20,000 บาท 
-โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎรพัฒนา)
จำนวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,580,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงช้ัน 
ประถมศึกษาปีพ่ื 6 (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564) จำนวน 
นักเรียน 638 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน จำนวน 260 
วัน ให้กับ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์) จำนวน 122 คน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) จำนวน 364 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา) จำนวน 152 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 68 คน เด็ก 
เล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) จำนวน 14 คน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 32 คน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 22 คน โนอัตราคน 
ละ 7.37 บาทต่อคน จำนวน 260 วัน
- โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91 
ลำดับท่ี 38

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ พัฒนา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 91 
ลำดับท่ี 39

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
(หน้า 1 ข้อ 1)

(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)
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วัสดุก่อสร้าง จำนวน
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เซ่น ไม้ต่าง  ๆ น้ํามันทา 
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ซะแลง จอบ เ?
“ยม ส่ิว ขวานสว่าน เส่ิอย เหล็กเส้น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานซององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีซององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใซ้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใซ ้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

100,000 บาท

710.000 บาท
600.000 บาท



วับที,พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:06 หน้า : 155/301

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาให้กับโรงเรียบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรีหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในการติดต่อราชการ ให้กับ 
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

ค่านํ้าประปา ค่านี้าบาดาล จำนวน 100,000 บาท
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งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม
ครุภัณฑ์สำนักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน (ฟอกอากาศ) ขนาด 26000 นิทียู จำนวน 
(รร.เทศบาล 1)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ฟอกอากาศ) มี 
คุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 26,000 บีทียู
- ราคาพ่ืกำหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม ่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับกการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วย 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
สำหรับห้องอนุบาลศึกษาปีท่ี 1-3 ห้องซาวแล็ป และห้อง 
คอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ัง จำนวน 10 เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

-เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ประจำ 
เดือนธันวาคม 2563 หน้า 23 ลำดับท่ี 10.6.1
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 38 ลำดับท่ี 9
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

1.784.800 บาท
1.334.800 บาท

360,000 บาท
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จัดซ้ือตู้ล็อคเกอร์ 18 ซ่องพร้อมกุญแจ (รร.เทศบาล 1) จำนวน
เพ่ือ'จ่ายเป็นค่า'จัด'ซ้ือดู้ล็อคเกอร์ 18 ซ่องพร้อมกุญแจ จำนวน 1 
ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้

- มีมีอจับชนิดฝัง
- คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องกิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องกิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ประจำ 
เดือนธันวาคม 2563 หน้า 27 ลำดับท่ี 10.15
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 42 ลำดับที่ 16
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

จัดซื้อประตูกระจกบานเลี่อนอลูมีเนิยมเคลือบขาว (รร.เทศบาล 1) จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประตูกระจกบานเลื่อนอลูมีเนียมเคลือบ 
ขาว 1 บาน ติดต้ังห้องอนุบาล 1-3 จำนวน 6 ชุด โรงเรียน 
เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 40 ลำดับท่ี 13
(กองการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนฯ)

8,000 บาท

60,000 บาท
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จัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ (รร.เทศบาล 1) จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดต้ังห้องอนุบาล 
ศึกษาปีพ่ื 1-3 ห้องซาวด์แล็ปและห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 
ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 39 ลำดับท่ี 11
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

จัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 น้ิว (รร.เทศบาล 1) จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 น้ิว จำนวน 82 
ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ิ
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 38 ลำดับท่ี 8
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

150,000 บาท

160,000 บาท
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ติดต้ังผ้าม่านบังแดดในห้องเรียนอาคารอนุ■ นาล (สน.ศท.อนุบาล8) จำนวน
(รร.เทศบาล 3)

เฟ้อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านบังแดดในห้องเรียนอาคาร 
อนุบาล (สน.ศท. อนุบาล 8) จำนวน 8 ห้อง ตามประมาณการ 
กองช่างเทศบาลตำบลโนนสูง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์ 
พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 43 ลำดับท่ี 18
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

ติดต้ังพัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว (รร.เทศบาล 3) จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าติดต้ังพัดลมโคจร ขนาด 18 น้ิว โรงเรียน 
เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) จำนวน 9 ห้องเรียน
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ิ
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 43 ลำดับท่ี 19
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

150,000 บาท

90,000 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (รร.เทศบาล 3) จำนวน

เฟ้อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จำนวน 1 
เคร่ือง โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 43 ลำดับท่ี 22
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

26,000 บาท
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จัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอด (150 IV) แบบ 5๓ 31 ฑ/ ระดับความ จำนวน
ละเอียด 3840x2160 ทักเซล ขนาด 55 น้ิว (รร.เทศบาล 1)

เฟ้อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี 
(150 IV) แบบ 5๓311 IV ซ้ืงมีคุณลักษณะดังน้ิ
- ระดับความละเอียดจอภาพ 3840X2160 ทักเซล
- ขนาดจอภาพ 55 น้ิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ 150 8ล(ะผ.!5เา1:
- สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (5๓311 IV)
- ซ่องต่อ แอเฬเ ไม่น้อยกว่า 2 ซ่อง เฟ้อการเชื่อมต่อสัญญาณ
- ซ่องต่อ ช58 ไม่น้อยกว่า 1 ซ่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และมีตัว 
รับสัญญาณดิจิตอล (015131) ในตัว
พร้อมดีดต้ัง จำนวน 2 เคร่ือง 
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ิ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ประจำเดีอน 
ธันวาคม 2563 หน้า 11 สำดับท่ี 5.5.3
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฟ้มเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 42 ลำดับท่ี 17
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

39,800 บาท
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซ้ือเครื่องทำน้ีาเย็นแบบต่อท่อขนาด 5 ก๊อก (รร.เทศบาล 1) จำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำนี้าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 5 
ก๊อก จำนวน 3 เคร่ือง 

โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/11989 ลงวันที 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ที 2/2564 หน้าที 39 ลำดับที 10
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน•า)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ /\แ เท (วก6 สำหรับประมวลผล (รร จำนวน
.เทศบาล 1)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ /ป.เ เก (วก6 สำหรับงาน 
ประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง มิคุณลักษณะ ดังน้ี
- มิหน่วยประมวลผลกลาง ((1?บ) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 00โ6) โดยมิความเร็วสัญญาณนาฟ้กาพ่ืนฐานไม,น้อย 
กว่า 1.6 6แ2 และมิเทคโนโลยีเพ่ืมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท ี
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (018บ) มิหน่วยความจำ
แบบ (ะล(ะเา6 1̂ 6 ๓ 0 1 7  รวมในระดับ (เ-6ห6เ) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 เฬธ
- มิหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมิคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหน้ีง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) มิหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพดีดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมิ 
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลัก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 (38
2) มิหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพทีมิความสามารถในการใช้

69,000 บาท

23,000 บาท
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หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 68
- มีหน่วยความจำหลัก (8/ผเ) ชนิด ออ84 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 68
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด ร/ง7\ หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า 1 78 หรือ ชนิด ร อ ผ  51:3*6 อก่ห6 ขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า 250 68 จ านวน 1 หน่วย
- มี อVอ-8พ  หรือดีกว่า แบบดีดตั้งภายใน (เก*6โทล1) หรือภาย 

นอก (8)4*6โทล!.) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (ผ6*ผ 0 โเ4 เก*6โ*806)
แบบ 10/100/1000 8ล56-7 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อ (เก*6โ*306) แบบ ชร6 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย 
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว ความ 
ละเอียดแบบ 81-10 (1920x1080)
- สามารถไข้งาน ผ!-8! (1888 802.115, 5, ก, ล(ะ)
และ 8๒6*00**1
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ตังน้ิ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานกระทรวงไอซีที ประจำเดีอน 
พฤษภาคม 2563 (หน้า 5 ข้อ 10)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 41 ลำดับท่ี 15
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 ขนาดไม่ จำนวน 22,000 บาท
น้อยกว่า 19 น้ิว (รร.เทศบาล 3)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาบประมวล 
ผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1
เคร่ือง มีคุผลักษณะดังนิ้ ^
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (0?ช) ไม,น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 ๐วโ6) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย 
กว่า 3.0 51-12 และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่
ต้องไซ้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง ((18บ) มีหน่วยความจำ
แบบ 030*16 เห6กก๐เ7 รวมในระดับ (เ-6ห6เ) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 9 เห8
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหน้ีง หรือดีกว่า ดังน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วย 
ความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 58 หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพดีดต้ังอยู่ภายในหน่วย 
ประมวลผลกลาง แบบ 5โลเวเาเ05 9โ00655๒5 ปเก!* ที่สามารถใช ้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 58 หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่คูความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 58
- มีหน่วยความจ าหลัก (เพห) ชนิด ออ84 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 4 58
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนิด ร/ง'^ หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ 
น้อยกว่า 1 78 หรือชนิด ร0ช๗ 5*3*6
0 โ!'เ/6 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 58 จำนวน 1 หน่วย
- มีอVอ-8พ หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (ผ6*ผ0โเ4 ๒*6เ7ล06)
แบบ 10/100/1000 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง

- มีซ่องเช่ือมต่อ (๒*617306) แบบ ชร8 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย 
กว่า 3 ซ่อง
- มีแปันพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จำนวน 1 หน่วย
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ํน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานกระทรวงไอซีที ประจำเดือน 
พฤษภาคม 2563 หน้า 3 ข้อ 7
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 43 ลำดับท่ี 20 
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1^0 สี ซน้ด ผอ1พอโ1( แบบท่ี 2 จำนวน 27,000 บาท
(27หน้า/นาที) (รร.เทศบาล 3)
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 180 สี ชนิด ^61พ 0โ  ̂
แบบท่ี 2 (27หน้า/นาที) จำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 ส่เว;
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ /\4 ใม่น้อย 
กว่า 27 หน้าต่อนาที ([ว)ว๓)
- มีความเร็วในการพิมพ์สิส าหรับกระดาษ 44 ไม่น้อยกว่า 27 
หน้าต่อนาที ([ว!ว๓)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (1/16๓017) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 1/18
- มีซ่องเช่ือมต่อ (เท16โ̂ 306) แบบ ชร8 2.0 ห!อดีก'ว่า จำนวนไม่ 
น้อยกว่า 1 ซ่อง
- มีซ่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (ผ61ผ๐1^ เท1:6๙306)
แบบ 10/100 8356-7 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ซ่อง หรือ สามารถใชง้านผ่านเครือข่ายไร้สาย พ;-

81 (1888 802.11ช, 5 ,  ก) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ใม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ 44, แ6บ:6โ, 16331. และ (1นร1:๐๓ 
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) ต้ังตามราคามาตรฐานกระทรวงไอซีที ประจำเดีอน 
พฤษภาคม 2563 หน้า 17 ข้อ 48
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 43 ลำดับท่ี 21
(กองการดีกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)
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ครุภัณฑ์!!น
จัดซ้ือชุดเคร่ืองกรองป้าพร้อมถังพักป้า 1,000 ลิตร (รร.เทศบาล 1) จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดเครื่องกรองป้าพร้อมถังพักป้า 1,000 
ลิตร จำนวน 3 ชุด พร้อมติดต้ัง โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ 

สงเคราะห์)
- เป็นไปตามหนังลิอส์'งการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดต้ังงบประมาณครุภัณฑ์และรถยนต์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 41 ลำดับท่ี 14
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียบฯ)

ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส์งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 2 และ 3 (โรงเรียนเทศบาล 3) จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 2 และ 3 จำนวน 1 
แห่ง (ตามแบบแปลนประมาณการกองซ่าง) โรงเรียนเทศบาล 3 

(รัฐราษฎร์พัฒนา)
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้าท่ี 29 ลำดับท่ี 2
(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนๆ)

150,000 บาท

450,000 บาท

150,000 บาท
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โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ จำนวน
โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ตามแบบ 
แปลนท่ีเทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 157 
ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบ จำนวน
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคาร 
ประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ตามแบบแปลนท่ี 
เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 157 
ลำดับท่ี 6

(กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนฯ)
งานระดับมัธยมศึกษา รวม

งบดำเนินงาน รวม
ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน
1. ค่าสนับสนุนปิจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยาก 
จน จำนวน 112,200 บาท

150,000 บาท

150,000 บาท

816.200 บาท
816.200 บาท
816.200 บาท

796.200 บาท
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เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน จำนวน 
เด็กยากจน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2
(รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 34 คนสำหรับ
จ่ายเป็นค่าปีจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียน
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ให้แก่เด็กนักเรียน เซ่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นในโครงการ ดังน้ี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 2 ช้อ 4 (2))
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 96 
ลำดับท่ี 53

2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 258,000 บาท เป็น 
ค่าพัฒนาการศึกษา
เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 2 ข้อ 5 (1))
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 
สำดับท่ี 29

3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพ่ืม) จำนวน 73,700 
บาท เป็นค่าพัฒนา การศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน 
เพ่ืม) โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช ้
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 3 ข้อ 5.1 (2))
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 89 
ลำดับท่ี 29

4. ค่าหนังสือเรียน จำนวน 67,100 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่า



วับทืฟ้มพ์ : 31/8/2564 15:05:06

หนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 3 ข้อ 5.2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 41

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 31,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎ
าคม 2564 (หน้า 3 ข้อ 5.3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 42

6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 33,200 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าเคร่ือง 
แบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 3 ข้อ 5.4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 92 
ลำดับท่ี 43

7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 59,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน ลำหรับจ่าย 
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 
/ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 (หน้า 4 ข้อ 5.5)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 95 
ลำดับท่ี 51

8. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 20,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน ลำหรับจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการเข้าค่ายพักแรมลูก

หน้า : 170/301
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เสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 84 
ลำดับที่ 10

9.โครงการแข่งขันทูบนัมเบอร์วัน จำนวน 5,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันทูบิน้มเบอร์ 
วัน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ ์
กีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย 
แพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 84 
ลำดับท่ี 11

10. โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 5,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ 
แนะแนวการศึกษา และอาชีพโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เข่น ค่าตอบแทนวิยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า 
ใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 84 
ลำดับที่ 12

11. โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับ จ่าย 
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุสำนัก 
งาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 85 
ลำดับท่ี 15

12. โครงการวัดผลประเมินผล จำนวน 5,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่าย
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เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวัดผลประเมินผลโรงเรียน 
เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุสำนัก 
งาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 16

13. โครงการส่งเสรีมกิจกรรมทางวิชาการ จำนวน 50,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโนโครงการส่งเสรีมกิจกรรมทาง 
วิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เช่น ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อ 
สร้าง ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์
ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง  ๆ ท่ีส่ง 
เสรีมวิชาการ คือ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ สัปดาห์ห้อง 
สมุด ฯลฯ และส่งเสรีมทางศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 17

14. โครงการส่งเสรีมครูภูมิปีญญาท้องอ่ืน จำนวน 5,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสรีมครูภูมิป้ญญา 
ท้องอ่ืน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เช่น ค่าตอบแทน 
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุก่อ 
สร้าง ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุ 
โฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใบโครงการ 
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
สำดับท่ี 18

15. โครงการส่งเสริมอาช้พตามแนวเศรษฐกิจพอ 
เพียง จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหัก 
ผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพิยง โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
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ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าวัสดุเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง 
เหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอ่ืน  ๆ และค่าใช้ 
จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 86 
ลำดับท่ี 20

16. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน จำนวน 5,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า 
เหรียญรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่า 
ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 119 
ลำดับที่ 8

17. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 5,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ
- เป็นใปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 85 
ลำดับที่ 14

18. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วน 
ร่วม จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหัก 
ผลักส่งให้แก่โรงเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง) เข่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 90 
ลำดับที่ 33

19. โครงการส่งเสรีมคุณธรรม จริยธรรมลำหรับนัก
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เรียน จำนวน 5,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหัก 
ผลักส่งให้แก่โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง 
เสรีมคุณธรรม จรียธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ 
ราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่า 
อาหารและเครีองดื่ม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่า 
วัสดุเกษตร ค่าจ้างเหมาต่าง  ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจำเป็น'โน'โครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 22

20. โครงการธนาคารขยะ จำนวน 2,000 บาท เป็นค่าพัฒนาการ 
ศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 
โครงการธนาคารขยะ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
สำดับท่ี 23

21. โครงการค่ายวิชาการ จำนวน 10,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษา เพื่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในโครงการค่ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 24

22. โครงการเพ่ืมประสิทธิภาพการเรียนการสอน จำนวน 20,000 
บาท เป็นค่าพัฒนาการศึกษา เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้แก ่

โรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่มประสิทธิภาพ 
การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) เซ่น ค่า 
ตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารและเครีอง 
ด่ืม ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเกษตร ค่าจ้าง 
เหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87

หน้า : 174/301
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ลำดับที ่ 25

23. โครงการค่ายทักษะชีวิต จำนวน 10,000 บาท เป็นค่า 
พัฒนาการศึกษาเที่อเบิกหักผลักส่งให้แก่โรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในโครงการค่ายทักษะชีวิต โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ 
บำรุง) เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 88 
ลำดับท่ี 27

(กองการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานใต้ตาม 
ปกติ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสื่งฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 542,000 บาท
งบดำเนินงาน รวม 542,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมค่าย 
พัฒนาเด็กและเยาวชนเซ่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช่า 
ท่ีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพันธุไม้ ค่าพันธุ้ 
ปลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการฯ
- โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การฝึกอ,บรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ 
.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องก่ีน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 118 
ลำดับที่ 5

(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)
โครงการจัดงานลูกเสือท้องก่ีนไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานลูกเสือ 
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ เซ่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้ 
สอย ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่า 
ใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นในโครงการฯ โดยเบิกจ่ายตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ข้อ 
ส่ังการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการแช่งชันกีฬาและการส่งนักกิหาเช้าร่วมการแช่ง 
ชันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 87 
ลำดับท่ี 21

(กองการศึกษา งาบศึกษาไม่กำหนดระดับ)

100,000 บาท

50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเนื่องในวัน 
เยาวชนแห่งชาติ เช่น
ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่า 
อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าพันธุไม้ ค่าพันธุปลา และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการฯ
- เป็นใปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้
จ่ายในการจัดการแช่งชันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ชันกีฬาชององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 119 
ลำดับที่ 6

(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)
โครงการรณรงค์บีองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์บีองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเช่าที่ 
พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี 
จำเป็น แยกเป็น
1. สำหรับใช้ในการอบรมครูแกนนำโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
ตำบลโนนสูง โรงเรียนละ1 ค น ๆล ะ  3,000 บาทรวมเป็น 
เงิน 9,000 บาท
2. สำหรับใช้ในการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีของ อปท.ๆ ละ 1 
คนๆ ละ 3,000 บาท

-โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายโน 
การฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ 
.ศ .  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 90 
ลำดับที่ 35

(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

โครงการเน่ืองในวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย 
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลๆ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้
กวาด เซ่ง มุ้ง ผ้า'ปูท่ี,นอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ แก้ว
น้ีา ถ้วย จาน ชาม ช้อน นี้ายาล้าง ห้องป้า ป้ายาถูพ้ืน ไม้กวาด ไม้
ถูพ้ืน ป้าจืด มีด ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังป้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

200,000 บาท
10,000 บาท

60,000 บาท
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เซ่น ไม้ต่างๆ ป้ามันทา 
ไม้ ทินเนอร้ สิ แปรงทาสี สังกะสี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบ้ือง ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ 
ว ขวาน สว่าน เล่ือย เหล็กเส้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

วัสดุเช้ือเพสิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดช้ือนํ้ามันเช้ือเพสิงและ 
หล่อล่ืนต่างๆ เซ่น ป้ามันเบนซิน ป้ามันโซล่า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช ้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เซ่น พันธุไม้ดอก ไม้ประดับ ยา 
กำจัดศัตรูพ่ืช ปุย ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

วัสดุกีฬา จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เซ่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่าย 
กีฬา วอลเลย์บอล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชน 
เทศบาลตำบลโนนสูง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

10,000 บาท

150.000 บาท
100.000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาของอาคารเอนกประสงค์สวนโนนนา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

แผนงานลาธารณลฺข

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 50,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,983,920 บาท
งบบุคลากร รวม 2,983,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,983,920 บาท
เงินเดือนช้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 2,860,440 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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เพ่ิอจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานเทศบาล ดังน้ี
(1) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับตำแหน่งเจ้า 
พนักงานสาธารณสุข ในอัตราเดือนละ 290 บาท จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน 3,480 บาท

(2) เงินเพ่ิมตำแหน่งด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำหรับตำแหน่ง 
พยาบาลวิชาขีพ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 12
เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 91 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2550 เร่ือง การให้พนักงานส่วนท้องถ่ินได้ 

รับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 01 
ลงวันท่ี 6 มกราคม 2553 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่องประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพ่ิมพิเศษตำแหน่งท่ีมีเหตุ 
พิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน 
เทศบาล และพนักงานส่วนตำบล 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพ่ิอจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว 652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 7)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 21,480 บาท

102,000 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน I " จำนวนท้องถิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพ่ืได้รับมอบหมาย เช่น คณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการกำหนดราคา 
กลาง,ค่าตอบแทน/ค่าป่วยการ อปพร.ท่ีปฏิบัติราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.57ว85 ลงวันท่ี 6 
กันยายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิก'จ่ายค่าตอบแทน 

บุคคล หรือคณะกรรมการ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ 
อาสาสมัครบีองกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.27ว7271 
ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560

(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัต ิ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

740.000 บาท
195.000 บาท

100.000 บาท

1,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มิลืทธิเบิกค่าเช่า 
บ้าน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/35862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่า 

เช่าบ้านของข้าราชการส่วนห้องถิ่น
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ใดัรับบำนาญปกติๆ ท่ีมีลืทธิเบิก'จ่าย1ได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0422.ร/ว257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.ร/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

บุตร
4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/14522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

22,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหริอส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ1:6 ค่าตรวจวินีจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอื่น  ๆ ที่เช้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประซาสัมพันธ์ หรือป้าย 
อ่ืน  ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประซา 
สัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา ประซา 
สัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง 
มหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

210,000 บาท

100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องอ่ืน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท

5,000 บาท
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(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หริอชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสื่งฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ด้งน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายบอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งฃองที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ืงแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:06 หน้า : 188/301

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คสิป เป็ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ที่ถู,พ้ืน ตะแกรงเอกสาร ป้าด่ืมสำหรับ 
บริการประชาซนในสำนักงาน เคร่ืองดัดโฟม เคร่ืองดัด 
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา 
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มูล ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข (03แ:ช๒'10โร) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

155,000 บาท
50,000 บาท



วับพ์พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:06 หน้า : 189/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทป 

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรก 
เกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า 
อัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ๆลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,000 บาท



วับทพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:06 หบ้า : 190/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลอง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท



วันที'พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:06 หน้า : 191/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ'
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพื่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของพื่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ่ื มท 0808.2/1095 ลงวันพ่ื 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ 

สี ฟิล์ม รูปลื หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:06 หน้า : 192/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขน 
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2 /
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แผ่นหรือจานรอง 
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผง 
หมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท



วัน(เฟ้นพ' ะ 31/8/2564 15:05:06 หน้า : 193/301

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เฟ้อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า
- เป็นไปตามระเนยบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเนยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เรีองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีทีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ํน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรีองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องลน
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค,านี้าประปา ค่านี้าบาดาล จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าป้าประปา
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เใเองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

180.000 บาท
130.000 บาท

15,000 บาท



วับท๋ึฟ้มพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:06 หบ้า ะ 194/301

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พึ๋นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๆล  ๆ และ 
หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาข่ีงบริการดังกล่าว และค่าใช้ 
จ่ายที่เถึดฃึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เซ่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเซ่าหมาย 
เลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองสาธารณสุขและล่ืงแวดล้อม)

ค่าบริการลื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการลื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือใท้ไดัมาข่ีงบริการล่ือสารโทรคมนาคม เซ่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์ 
เน็ตการ์ดและค่าลื่อสารอ่ืนๆ เซ่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าซ่อง 
สัญญาณดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ 
ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่า 
วิทยุลื่อสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าล่ือสาร 
ผ่านดาวเทียม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

*1
30,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประซาซน

โครงการ พระราซดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท

เพ่ือจ่ายให้ประซาซนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ขุมซน 
ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุด 
หนุนท่ัวไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บีงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0810.8/ว 4002 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563

(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,386,832 บาท
งบดำเนินงาน รวม 2,386,832 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ค่าไซ้สอย ค่าวัสดุ และค่าใซ้ 
จ่ายอื่น  ๆ ท่ีเถ่ิยวซ้อง สำหรับนักบริบาลท้องถ่ิน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการเบิกค่าไซ้จ่าย พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/12318 
ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ๋งบริการ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ 
สุขภาพ จัดให้มีการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค โดยการ 
จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายโนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไซ้จ่ายประกอบการ 

พิจารผางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียน 
แปลง คร้ังท่ี 1/2564 หน้าท่ี 4 ลำดับท่ี 1
(กองสาธารณสุขและล่ีงแวดล้อม)

2,103,832 บาท

129,600 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหริอเข้าปกหนังสือ ค่าข้กฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหริอส์งปฏิกูล ค่าเข่าทรัพย์สืน (ยกเว้น ค่าเข่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เข่น ค่าจ้างที่ปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ1:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หริอค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใข้จ่ายต่างๆ โนการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซี่งบ้ายประซาสัมพันธ์ บ้ายซ่ีอ 
สำนักงาน หรือบ้ายอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ 
สิงพิมพ์ต่างๆ)
- เป็นไปตามระเบ้ยบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/51627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงษราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องก่ีน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนใบการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

35,000 บาท

35,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายทักษะต่อต้านยาเสพ 
ติด สำหรับเยาวซนในเขตเทศบาล เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามระเบีย บและหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 
ลำดับที่ 14

(กองสาธารณสุขและส่ังแวดล้อม)

โครงการค่ายทักษะต่อต้านยาเสพติด จำนวน 45,000 บาท
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โครงการเงินอุดหนุนสำหรับข้อมูลสัตว์และข้ึนทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยสักษณิอัคร 
ราชกุมารี

เพื่อดำเนินการจัดสวัสติภาพสัตว์การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ 
ข้ึนทะเบียนสัตว์ และการดำเนินงานการขับเคล่ือนโครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าบ้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย 
สักษณิ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัส 
ติภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม
3) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วน 
มาก ท่ี มท0808.2/1827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.5/ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561

5) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ท่ี มท 0810.5 
/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ท่ี มท 0810.5 
/ว4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.3/ว 4524 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

8) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.ร /ว !9 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องล่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 16 ลำดับท่ี 3
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

5,112 บาท



วันทฟ้มพ่ : 31/8/ 2564 15:05:06 หน้า : 201/301

โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน จำนวน 51,120 บาท
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก 
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เพ่ือสำหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบ้า โนดำเนินการจัดสวัสดีภาพสัตว์การสำรวจข้อมูล 
จำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ และการดำเนินงานการขับ 
เคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข 
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง 
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่าง 
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายโนการจัดสวัส 
ดีภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติม
3) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วน 
มาก ท่ี มทอรอ8.27ว827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.57ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561

5) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ท่ี มท 0810.5 
/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องล่ืน ท่ี มท 0810.5 
/ว4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.3/ว 4524 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องล่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0819.ร/ว19 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องล่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 16 ลำดับท่ี 2
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)



วับทีฟ้มพ์ ะ 31/8/2564 15:05:07 หน้า ะ 202/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด 
ออก ให้แก่แกนนำด้านสุขภาพและประชาซนท่ัวไป ในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง เซ่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใข้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น 
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 
ลำดับท่ี 6

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด 
นก แก่แกนนำด้านสุขภาพและประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) โดยเบีกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง 
อ่ืน พ.ศ. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 
ลำดับท่ี 7

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท

50,000 บาท



วันที!ฒํห์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 203/301

โครงการเฝืาระวังคุณภาพความปลอดภัยของสุขาภิบาลอาหาร ใน จำนวน 13,000 บาท
ตลาดประเภท ๑ .ประเภท ๒ และตลาดในพ้ืนท่ีจุดผ่อนผัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝืาระวังคุณภาพความปลอดภัย 
ของสุขาภิบาลอาหารในตลาด ประเภท 1 ประเภท 2 และตลาด 
ในพ้ืนท่ีจุดผ่อนผัน เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 
ท่ี 14) พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ัง 
ท่ี 4/2563 หน้า 8 ลำดับท่ี 2
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการเผัาระวังคุณภาพนี้าดื่มในโรงเรียนและนี้าประปาดื่มได้ภาย จำนวน 35,000 บาท11.1. 2 ไ๒ เขตพนท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝ็าระวังคุณภาพนี้าดื่มในโรงเรียน 
และนี้าประปาด่ืมได้ภายในเขตพื้นที่ เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการผัก 
อบรม และการเช้ารับการผักอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ัง 
ท่ี 4/2563 หน้า 9 ลำดับท่ี 3
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเฝีาระวังและบีองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า ให้แก่แกนนำด้านสุขภาพและประซาซนท่ัวไปในเขต 
เทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง 
ด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอน  ๆ ที่จำเป็น 
ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝ็กอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 
ลำดับท่ี 5

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการเฝืาระวังและบีองกันโรคระบาดร้ายแรง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝืาระวังและบีองกันโรคระบาด 
ร้ายแรงเซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาห้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 4/2563 หน้า 7 ลำดับท่ี 1
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการเฝ็าระวังและบีองกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60,000 บาท

100,000 บาท



โครงการเฝืาระวังและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝีาระวังและป้องกันโรค 
เอดส์ เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า 
วัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 15 ลำดับท่ี 1
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนัก 
จัดการสุขภาพชุมชน ให้แก่ อสม. เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่าย 
อ่ืน  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112 
ลำดับท่ี 13

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

300,000 บาท
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โครงการศึกษาดูงาน เร่ือง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรทางเลือก เพ่ือการ จำนวน 
รักษาและ การส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการศึกษาดูงาน เร่ือง ส่งเสริม 
การใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพ ให้ 
แก่แกนนำด้านสุขภาพและประซาซนท่ัวไปในเขตเทศบาลตำบล 
โนนสูง เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 24 ลำดับท่ี 4
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมสคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แก่ผู้ 
สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ท่ีจำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝืก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 
ลำดับที่ 8

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

200,000 บาท

300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เซ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝ็กอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 23 ลำดับท่ี 3
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีซีวิมีสุข ด้วยการแพทย์ แผนไทย การ จำนวน 150,000 บาท 
แพทย์ทางเลือกและการแพทย์แบบผสมผสาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการผู้ซ่วยแพทย์แผน 
ไทย และค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการนวด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 22 ลำดับท่ี 1
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสุขภาพในโรงเรียน เซ่น ค่า 
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรีหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 109 
ลำดับที 2

(กองสาธารณสุขและสงแวดล้อม)
โครงการให้ความรู้บีองกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ํา จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ป๋องกันและช่วยเหลือ 
เด็กจมป้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นโปตามระเบียบ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืนพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 
ลำดับที 3

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการสุขภาพในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

90,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มเส่ียงต่อโรค เซ่น ค่า 
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 

ลำดับท่ี 4
(กองสาธารณสุขและส่ีงแวดล้อม)

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการจิตอาสาในชุมชน จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้การมีจิตสำนึกรัก 
ต่อสังคม ชุมชน โดยการมีจิตอาสา เซ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืนพ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 
ลำดับที ่ 10

(กองสาธารณสุขและส่ีงแวดล้อม)

โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง จำนวน 50,000 บาท
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเฟ้อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสื่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ืงของท่ีซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/01627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ืงแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

•เ
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเฟ้อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเฟ้อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คลืป เปิก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ท่ีถูฟ้น ตะแกรงเอกสาร ป้าด่ืมสำหรับ 
บริการประขาซนในสำนักงาน เคร่ืองดัดโฟม เคร่ืองดัด 
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา 
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข (03แะนเ31๐โร) ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

143,000 บาท
10,000 บาท



วับทึฟ้มฟ้ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 212/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของทีใช้!นการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพื่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของพ่ืจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 ลงวันที 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทป 

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรก 
เกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เคร่ืองดัดกระแสไฟฟ้า 
อัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท



วันทํพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 213/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้กรวด เซ่ง ผง 
ซักฟอก สบู่ สายยางป้า กระสอบบ้าน โซ่เหล็ก ถังขยะ ป้ายาดับ 
กล็น ตะกร้าหรือถังหรือถุงพลาสติก ใส่เศษของหรือขยะ ตะแกรง 
ปัง ตะหลิว หม้อ โถข้าว เหยือก หลอดดูดพลาสติก ลูก 
เหม็น ป้ายาขัดโลหะ กระดาษเข็ดหน้าหรือชำระ กล่องใส่ 
สบู่ กระบอกฉีดยา ฆ่าแมลง ถังเก็บป้าด่ืม ๆล  ๆ
- เป็นใบ้ตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:07 หน้า : 214/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะโหล่ รวมลืงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเข่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายโมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เซ่น ปุยเคมีกำจัด 
ยุงและแมลงต่าง  ๆ ผ้าพันแผล วัคซีน ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

100,000 บาท



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 215/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เซ่น พันธุไม้ดอกไม้ประดับ ยา
กำจัด ศัตรูพ่ืช ปุย ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
สินเปสือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 ลงวันที 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ 

สี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำทีไต้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท

2,000 บาท



วันที'พิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 216/301

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขน 
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งฃองที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แผ่นหรือจานรอง 
นันทิกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ์ หรือแกนพิมพ์ ตลับผง 
หมึก กระดาษต่อเน่ือง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

20,000 บาท



วันทพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 217/301

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,142,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,092,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,092,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หริอพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 1,074,060 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ 
แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรา 
กำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ลงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.2/71563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เง๋ึอนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองสวัสดิการลังคม)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถ่ิน จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนห้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว 652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานท่ี'วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7) และประกาศ ก.อบต 
. เรื่องมาตรฐานท่ีวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6)
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน 
ชุมชน เป็นค่าฝิกอบรมชองเจ้าหน้าท่ีศูนย์ๆ เซ่น ค่าตอบแทนใช้ 
สอยและวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 2864 ลงวันท่ี 21 
กันยายน 2553

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ็ก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 
ลำดับท่ี 1

(กองสวัสดิการสังคม)

50.000 บาท
50.000 บาท

50.000 บาท
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แผนงาบเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและขุมขน รวม 1,980,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสิยหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสื่งฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีพ่ืองค์กรปกครองส่วนท้องส่ืนเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งฃองที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองพ่ืใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพ่ืต้องซำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายส่ิงของพื่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คลืป เป็ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงเอกสาร นาด่ืมสำหรับ 
บริการประซาซนในสำนักงาน เคร่ืองดัดโฟม เคร่ืองดัด 
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา 
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข ^ลเ.(ะน๒1:๐โร) ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

1,450,000 บาท
10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลืนให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ัก เทป 

พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรก 
เกอร์ ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ เคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้า 
อัตโนมัติ สปอร์ตไวท์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท
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พื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องส้ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สิ แปรง 

ทาสี ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊ 
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ 
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส้ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องส้ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องส้ิน
(กองซ่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส์งของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ๆลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลิอง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ลื่งฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสงของท่ีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมล่งเสรืมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ป้ามันดีเซล ป้ามันก๊าด ป้ามัน 

เบนซิน ป้ามันจาระบี ป้ามันเครื่อง ๆล  ๆ คำนวณตั้งงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ 
ประมาณรายจ่ายประจำบี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 
1627 ลงวับท่ี 22 มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ 

จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบี ใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมล่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองช่าง)

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 500,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
สิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายพื่ด้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประ๓ ทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 ลงวันที 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ 

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที มท 0808.2/1095 
ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท
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เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซ๋ึงส่ิงของฟ้มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ 
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
ส้ิน รวมถึงรายจ่ายเฟ้อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง 
วัสดุ รายจ่ายเฟ้อจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา 
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ด้องชำระพร้อม 
กับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น 
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็น 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือกรมส่งเสรืมการปกครองท้อง 
ล่ีน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิ 
เซ่น บันไดอลูมีเนียม เคร่ืองมือแกะสลัก เคร่ืองมือดึงสาย 
โทรศัพท์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ีน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ีน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ีน
(กองช่าง)

วัสดุอ่ืน จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เซ่น แผงก้ันจราจร สำหรับงานซ่อม 
ถนน และวัสดุอ่ืนท่ีจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ีน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ีน
(กองซ่าง)

วัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท

30,000 บาท

I



วันฟ้ฟ้มพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 227/301

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สวนสาธารณะ หรืออาคารสถานพ่ืพ่ือยู่ใน 
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

งานสวนสาธารณะ รวม 1,099,490 บาท
งบบุคลากร รวม 120,000 บาท

เงิน!เดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 บี (บีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/936 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง
(กองช่าง)
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เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามพิ่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และท่ีแกํไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถํ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองช่าง)

งบดำเนินงาน รวม 979,490 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หริอ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก'จ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเฟ้อให้ได้มาซี่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี(สวน 
สาธารณะขุมซนบัว 2)

เฟ้อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิ 
ทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา 
ราชินี (สวนสาธารณะขุมซนบัว 2)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฟ้มเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 10 ลำดับท่ี 3
(กองซ่าง)

651,490 บาท

108,298 บาท
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โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิ 
ทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา 
(โนนนา)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องลน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 9 ลำดับท่ี 2
(กองซ่าง)

โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์ จำนวน
บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิ 
ทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 8 ลำดับท่ี 1
(กองซ่าง)

216,596 บาท

216,596 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เวร!*6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรึอค่า'จ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าไข้จ่ายต่างๆ ไนการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพื่อไห้ได้มาซ่ีงป้ายประซาสัมพันธ์ ป้ายซ่ือ 
สำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ท่ีนีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าไข้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
(กองช่าง)

30,000 บาท
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใซ้งานโต้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานไต้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสื่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท



วิ’ฟ}พิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 233/301

ค่าวัสดุ รวม 288,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนล่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังลือกรมส่งเสรืม 
การปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ไม้ ป้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง 

ทาสิ ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บลื 
อก สังกะสี ตะปู ทิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ 
ประปา เทปวัดระยะ และวัสดุอ่ืน  ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาสิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องขำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท



วันทืฟ้มพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรีอปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ล่ืงฃองท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายลื่งฃองที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ป้ามันดีเซล ป้ามันก๊าด ป้ามัน 

เบนซิน ป้ามันจาระบี ป้ามันเครื่อง ฯลฯ คำนวณตั้งงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค ตามหนังลือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ 

จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองซ่าง)

จำนวน
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของกองช่าง เช่น การจัดซ้ือปุย ยา 
กำจัดศัตรูพ่ืซ พันธุพืช และวัสดุการเกษตรอย่างอื่น เพื่อใช้ 
ตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกตามถนนสายต่าง  ๆ สวนสาธารณะ 
และวัสดุอ่ืนๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานสวน 
สาธารณะ เช่น หมวก เส้ือ ถุงมือ รองเท้า กางเกง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องอ่ืน
(กองช่าง)

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซี่งล่ีงของที่มี 
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ 
ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน 
ส้ิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง 
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ้งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา 
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม 
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น 
ตามตัวอย่างการจำแนกประเภทรายจ่ายลี่งฃองที่จัดเป็น 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง 
ล่ีน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาท้ 
เช่น บันไดอลูมีเนียม เคร่ืองมีอแกะสลัก เคร่ืองมีอดีงสาย 
โทรศัพท์ ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่านี้าประปา ค่านี้าบาดาล จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่านี้าประปา ท่ีเทศบาลติดต้ังไว้ท่ีสวนสาธารณะใน 
เขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

วัสดุสำรวจ จำนวน 2,000 บาท

20.000 บาท
20.000 บาท
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดีอน (ฝ่ายประจำ) รวม
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/98 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

15,666,740 บาท
6.218.340 บาท
6.218.340 บาท
1,976,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ผู้ใด้รับเงินเดือน 
ถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันของตำแหน่งพ่ืได้รับการประเมินให้เล่ือน 
ขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนข้ันส่วนที่เหลือ 
จากการเลื่อนขั้นปกดืมาเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 
ตามสิทธิ จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ืมเติมถึงป้จจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังลือสังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องล่ืน พ.ศ 
. 2542
2) หนังลือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.37ว155 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายค่า 

ตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องล่ืนและลูกจ้างประจำ ผู้ท่ี'ใต้ 
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
3) หนังลือสำนักงาน ก .จ ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/วร 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบ 

ต. เร่ือง มาตรฐานเกียวกับค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล 
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561)
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงาบจ้าง จำนวน 3,825,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังลือสังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องล่ืน พ.ศ 
. 2542
2) หนังลือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5ทีฯ36 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 23,200 บาท



วันทืพิมพ์ ะ 31/8/2564 15:05:07 หม้า : 240/301

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามพิ่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และพ่ิแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราซสีมา ท่ี นม 0023.27ว4719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 393,420 บาท

งบดำเนินงาน รวม 9,448,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพิ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หริอ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ต่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ
. 2559
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
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ค่าไข้สอย รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ๋งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดสถานทีฝืงกลบขยะมูล จำนวน 
ฝอย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลทำความสะอาดสถานทีฝืง 
กลบขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4044 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.27ว1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 104 
ลำดับที 4

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

7,833,400 บาท

98,400 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในท้องถิ่นพนักงานประจำรถขยะ 
มูลฝอย เพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามอาคาร 
บ้านเรือน สถานท่ีราชการต่าง  ๆ ถนนสายหลัก สายรอง ในเขต 
เทศบาล
- เป็นโปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบีกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบีกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 
ลำดับที่ 2

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาด 
ชุมชนน่าอยู่ดูแลความสะอาดส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ ตามถนนสาย 
หลัก สายรองในเขตเทศบาลทั้ง 13 ชุมชน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.27ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 
ลำดับที่ 1

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1,400,000 บาท

2,500,000 บาท



วันทพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 243/301

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่าง  ๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างทีปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6ชร11:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอ่ืนๆ พื่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าไข้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซี่งป้ายประซาสัมพันธ์ ป้าย,ซ่ือ 
สำนักงาน หรือป้ายอื่น  ๆ พ่ืมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ ์(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประซาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.27ว1627 ลงวันที 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าไข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีทีเบีกจ่ายในลักษณะค่าไข้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน 800,000 บาท



วับท,พิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 ทบ้า : 244/301

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราซการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราซการในและนอกราซอาณาจักร จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องกิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าลงทะเบียนใบการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกอบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

10,000 บาท

10,000 บาท



โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสม ณ สถานท่ีกำจัดขยะมูล จำนวน
ฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิซาการ

เฟ้อจ่ายเป็นค่าไข้จ่ายเพื่อกำจัดขยะตกค้างสะสมบริเวณสถานที่ 
กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/04044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เร่ืองหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปิที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 25 ลำดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการประซาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประซาสัมพันธ์ต้านสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำ 
เป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 
ลำดับท่ี 7

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วันทพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07

2,000,000 บาท
หน้า : 245/301

50,000 บาท



วันพีพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า ะ 246/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา เป็น 
ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ทีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องอื่นรักษ์ 
โลก พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 
ลำดับที 3

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมซน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ แก่แกนนำ 
ชุมซน แกนนำด้านสุขสภาพและประซาซนท่ัวไปในเขตเทศบาล 
ตำบลโนนสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องอื่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ที 1/2564 หน้าที 6 ลำดับที 1
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

โครงการปลูกป่ารักษ์โลกเพื่อตัวเรา จำนวน 50,000 บาท

250,000 บาท



ว้นทืพิมพ์ : 31/8/2564 15:05:07

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนักในการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม ประจำหมู่บ้านและประซาซนทัวไป เซ่น ค่า 
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายดื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องดื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องด่ืนรักษ์ 
โลก พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องด่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 
ลำดับท่ี 1

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนางานสำหรับคณะกรรมการ จำนวน
เครือข่ายอาสาสมัครท้องด่ืนรักษ์โลก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับคณะกรรมการเครือข่าย 
อาสาสมัครท้องด่ืนรักษ์โลกและผู้บรืหาร เข่น ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายดื่น  ๆ ที่จำเป็นใน 
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องดื่น พ.ศ 
. 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องด่ืนรักษ์ 
โลก พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องด่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123 
ลำดับท่ี 1

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

50,000 บาท
หน้า : 247/301

15,000 บาท



วินทิพิบพิ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 248/301

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานโต้ตาม 
ปกติ)
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานไต้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสิ่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นใปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใซ่จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 600,000 บาท



31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 249/301

ค่าวัสดุ รวม
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลืบให้สามารถใช้งาน 
ใต้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน 

ส้อม แก้วป้า จานรอง ผงซักฟอก ป้ายาดับกส่ิน ถังป้า กระติกป้า 
ร้อน กระติกป้าแข็ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

1,515,000 บาท
300,000 บาท



วันที!!!มพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 250/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังลือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ไม้ นามันทาไม้ ทินเนอริ สิ แปรง 

ทาสิ ปูน ซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊ 
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ์ 
ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท



วับทีพิมพ์ : 31/8/2564 15:05:07

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมลืงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส่ิงของพ่ืใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใซ้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอรี่ ยางบอก ยาง 
ใน ป้ากล'น สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

200,000 บาท
หน้า : 251/301



วันพ์พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หบ้า : 252/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพสิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงฃองท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนล่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายลื่งฃองที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ป้ามันดีเซล ป้ามันก๊าด ป้ามัน 

เบนซิน ป้ามันจาระบี ป้ามันเครื่อง ฯลฯ คำนวณต้ังงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ 

จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเช้ือเพสิงและหล่อล่ืน จำนวน 700,000 บาท



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 253/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ เซ่น ทรายอะเบท เคมีกำจัด 
ยุง และแมลงต่าง  ๆ นํ้ายากำจัดปลวก หรือปัองกันปลวกหรือยุง 
หรือแมลงสาบหรือหนู ถุงมือแพทย์ ผ้าพันแผล สายยาง หลอด 
แก้ว เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา วัคซีนปัองกันโรคต่าง  ๆ ๆลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง  ๆ เซ่น พันธุพืซ วัสดุ 
เพาะชำ ฯล  ๆ ให้แก่ชุมซนท้ัง 13 ชุมซบและอ่ืน ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประ๓ ทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท



วันทีฟ้มพ์ ะ 31/8/2564 15:05:07 หน้า ะ 254/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส้ิงของท่ีโซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนล่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ 

สี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดำท่ีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่คู่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้ไนการปฏิบัติงาน 
กำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เซ่น หมวก เส้ิอ ถุง 
มือ รองเท้า กางเกง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

50,000 บาท

*
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งานบำบัดป้าเสีย รวม 193,400 บาท
งบดำเนินงาน รวม 193,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 193,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลปอบำบัดป้าเสีย จำนวน 98,400 บาท
เพื่อจ่ายจ้างเหมาคนงานรักษาความสะอาด บำรุง 
สวน ต้นไม้ บันทึกข้อมูลป้าเสีย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/01627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4044 
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกซนและ 

การเบีกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) หน้า 104 
ลำดับที่ 3

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเฝีาระวังและตรวจสอบคุณภาพป้าลำเชียงไกรและป้าบ่อ จำนวน 45,000 บาท
บำบัดป้าเสีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฝีาระวังและตรวจสอบคุณภาพป้า 
ลำเชียงไกรและป้าปอบำบัดป้าเสีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติมคร้ัง 
ท่ี 4/2563 หน้า 12 ลำดับท่ี 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการจัดการ 
ป้าเสียอย่างง่ายในครัวเรือนแก่แกนนำชุมซน แกนนำด้านสุขภาพ 
และประซาซนท่ัวใปในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เซ่น ค่า 
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
สอย และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีจำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
ฝิกอบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 
ลำดับท่ี 2

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งซองชุมชน

โครงการส่งเสริมการจัดการป้าเสียอย่างง่ายในครัวเรือน จำนวน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนช้าราซการ หรือพนักงานส่วนห้องถ่ิน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

บีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราซบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราซบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราซสีมา ท่ี มท 0023.2/91563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยซนํตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559

50,000 บาท

592.600 บาท
435.600 บาท
435.600 บาท
393.600 บาท

(กองสวัสดิการสังคม)
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เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ืมเดืมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวับท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานท่ี'วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)
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เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเช้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเข่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเข่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่าง  ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย 
นอก เข่น ค่าจ้างพื่ปริกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ&เว51*6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบริการอื่น  ๆ ที่เช้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ีงป้ายประซาสัมพันธ์ ป้ายซ่ือ 
สำนักงาน หรือป้ายอื่น  ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง ค่าโฆษณา 
และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย 
เสียง โทรทัศนี โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ 
ส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายใบลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน

25,000 บาท

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชองพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน หรือบุคคล คณะบุคคลท่ี 
ใต้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝืก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการชองเจ้าหน้าท่ีท้องกี่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าลงทะเนียนในการฝิกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝิก 
อบรม เบิกจ่ายไต้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝืก 
อบรม และการเช้ารับการฝิกอบรมชองเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝิกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝิกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่โม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 5,000 บาท

5,000 บาท
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ด้งน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของท่ีซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เซ่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เซ่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย 
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม

วัสดุสำนักงาน จำนวน
72.000 บาท
30.000 บาท

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงาน 
ครัวต่างๆ เซ่น แปรง ไม้กวาด เซ่ง มุ้ง ผ้าปู 
ท่ีนอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม 
น้ําจืด มีด กระต๊กป้าร้อน กระติกป้าแข็ง 
กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า ถ้งแก๊สฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เซ่น
ไม้ต่างๆ ป้ามันทาไม ้ท้นเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบ้ือง สังกะสี ตะปู
ค้อน คีม ซะแลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน สว่าน เลื่อย เหล็ก
เส้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000 บาท

5,000 บาท

(กองสวัสดิการสังคม)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น
อุปกรณ์บันทีกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับ ผงหมึกสำหรับเคร่ือง
พิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง
สายเคเบิ้ล เมาส์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าไฟฟ้า จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศาลาขุมซน หรืออาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความ 
ดูแลรับผิดขอบของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการลังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

50.000 บาท
15.000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าประปาศาลาชุมซน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ๆล  ๆ และ 
หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ีงบริการดังกล่าว และค่าใช้ 
จ่ายที่เถึดฃึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เซ่น ค่าเข่าเครื่อง ค่าเข่าหมาย 
เลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย กลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จำนวน 30,000 บาท

5,000 บาท
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งานส่งเลริมและสนับสนุนความเข้มแข็งขุมขน รวม
งบบุคลากร รวม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามทีปรากฏใบแผนอัตรากำลัง 3 
ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และทีแก้ไขเพ่ืมเติมถึง 

ปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที มท 0023.2/11563 ลงวันที 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไชเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที 6) ลงวันที 4 มีนาคม 2559 
(กองสวัสดิการลังคม)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนชองผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามที 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และทีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3
/ว652 ลงวันที 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที 7)
(กองสวัสดิการสังคม)

1,995,040 บาท
665.040 บาท
665.040 บาท
647.040 บาท

18,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลพบประซาซน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายตามโครงการเทศบาลพบประซาซน เป็นค่า 
อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ
เท่าที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใข้จ่ายในการ 
บริหารงานซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกจ่ายค่าใข้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งข้นกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ 
แข่งข้นกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 1/2563 หน้า 4 ลำดับท่ี 1
(กองสวัสดิการลังคม)

โครงการประซาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาล จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายตามโครงการประซาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ในเซตเทศบาล เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
เท่าท่ีจำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ 
. ศ . 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116 
ลำดับท่ี 1

(กองสวัสดิการสังคม)

งบดำเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม

1.330.000 บาท
1.330.000 บาท

100,000 บาท

50,000 บาท



วันทีพิมพ์ ะ 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 267/301

โครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไซ้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้แห่ง 
ชาติ เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆ และค่า 
ไซ้จ่ายอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เช้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 3/2563 หน้า 13 ลำดับท่ี 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการปลูกปาและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาและหญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรติ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เช้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาชององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 
ลำดับท่ี 4

(กองสวัสดิการสังคม)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ป้ญหายาเสพ 
ติดในการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายเซ่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็น
- เป็นโปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.6/ว 3188 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2562

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 
ลำดับท่ี 2

(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ จำนวน 
กรรมการชุมชน และศึกษาดูงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน และศึกษาดู 
งานในการฝึกอบรม เซ่น อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 
ลำดับที่ 3

(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการป้องกันและแกัป้ญหายาเสพติด จำนวน 65,000 บาท

500,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นค่า 
ตอบแทนผู้เช้าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝิกอบรม 
และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 
ลำดับที่ 4

(กองสวัสดิการสังคม)
โครงการแม่ตัวอย่าง จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแม่ตัวอย่าง เซ่น ค่าจ้างเหมา 
เครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ตังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ 
.ศ . 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 
ลำดับที่ 1

(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 300,000 บาท

5,000 บาท
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โครงการรณรงค์บีองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบีองกันและแก้ปัญหายาเสพ 
ติดในการฝึกอบรม เป็นค่าใช้จ่ายเซ่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า 
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าพื่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที 28 
พฤษภาคม 2562

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 106 
ลำดับที 1

(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เยาวซน ประซาซน และผู้สูงอายุ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
อาชีพ เยาวซน ประซาซน และผู้สูงอายุ ในการฝึกอบรม 
เซ่น อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และ 
อ่ืน  ๆ เท่าทีจำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 
ลำดับที 1

(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ จำนวน 50,000 บาท
พระเทพรัตนราซสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯสยามบรมราช 
กุมารี (อพ.สธ) เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุ อาหาร 
และเคร่ืองด็ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ และอ่ืน  ๆ เท่าท่ี 
จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ท่ี มท 0810.6/11470 
ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องอ่ืน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.67ว1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ็กอบรม 
และการเช้ารับการฝิกอบรมของเจ้าที่ท้องอื่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 
ลำดับท่ี 1

(กองสวัสดิการสังคม)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,279,200 บาท
งบบุฅลากร รวม 307,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 307,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 295,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 บี (บีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเดิมถึงบีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องอ่ืน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.57ว36 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองการศึกษา)



วันทพิมพ์ : 31/8/2564 15:05:07 หน้า : 272/301

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามพื่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/14719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองการศึกษา)

งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 11 ” จำนวนท้องถึน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหริอคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 
รัฐ ๆลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/12850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/13749 ลง 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่องชักซ้อมการจัดทำงบประมาณราย 
จ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ชององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือลังการท่ีเก่ียวข้อง 
(กองการศึกษา)

เงินเพ่ิมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท

972,000 บาท
22.000 บาท

10.000 บาท



วัน'ที'พิมพ์ ะ 31/8/ .2564 15:05:07 หน้า : 273/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ่ืได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการชององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สำนักปลัดเทศบาล)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเบีนงาบตามโครงการแข่งขันกีฬา 
กลุ่มชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าเข่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่า 
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้า 
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำ 
บีายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือ 
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 117 
ลำดับท่ี 2

(กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใขัจ่ายโนการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา 
กลุ่มโรงเรียน เข่น ค่าเข่าหรีอเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ 
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าพื่ประจำสนาม ค่าตอบแทบเจ้าหน้าที่ 
จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป็ายซื่อ 
หรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขับ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วย 
รางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ที่จำเป็น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 118 
ลำดับที่ 4

(กองการศึกษา)
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืนแห่ง จำนวน
ประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชิงชนะ 
เลิศระดับประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เข่น ค่าขุดกีฬา ค่าอาหารว่าง 
และ เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ค่า 
อุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมระหว่างการฝิก 
ซ้อม ค่าเข่าต่างๆ ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 118 
ลำดับที่ 3

(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขับกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง จำนวน 100,000 บาท

200,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา 
เยาวชนและประซาซน เข่น ค่าเข่าหรือเตรียมสนามแข่งขัน ค่า 
อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้า 
หน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำ 
บีายซ่ือหรือทีมผู้เช้าร่วมแข่งขัน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือ 
ถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 117 
ลำดับที่ 1

(กองการศึกษา)
โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเช้าร่วม จำนวน 
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม 
พัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันใน 
ระดับต่าง  ๆ เข่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจำ 
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน 
กรรมการตัดสิน ค่าจัดทำบีายซื่อหรือทีมผู้เช้าร่วมแข่งขัน ค่าจัด 
ทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินหรือของ 
รางวัล ๆล  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใบการ 
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแข่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 3/2563 หน้าท่ี 12 ลำดับท่ี 1

โครงการแข่งขับกีฬาเยาวชนและประซา‘ซน จำนวน 300,000 บาท

200,000 บาท

(กองการศึกษา)



วับทึพิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:07 หน้า : 276/301

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
งบดำเนินงาน รวม

ค่าใช้สอย รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่!ม,เช้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมรณรงค์หยุดเหล้าเช้าพรรษา จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม 
รณรงค์หยุดเหล้าเช้าพรรษา เช่น ค่าจัดซ้ือ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้ 
จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวด แช่งขัน ค่าอาหาร 
ว่าง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมา 
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 
ประซาสัมพันธ์ ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นและ 
เกี่ยวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกิฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 115 
ลำดับท่ี 5

(กองการศึกษา)
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวด แช่งขัน ค่าอาหาร 
ว่าง ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมา 
จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการ 
โฆษณา ประซาสัมพันธ์ ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็น 
และเก่ียวช้องในการจัดงาบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 114 
ลำดับท่ี 2

(กองการศึกษา)

1.040.000 บาท
1.040.000 บาท
1.040.000 บาท

10,000 บาท

300,000 บาท
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน 
ประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว 
กับสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวดแช่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่า 
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด 
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประซา 
สัมพันธ์ ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้อง 
ในการจัดงาน
- เป็นโปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 114 
ลำดับท่ี 3

(กองการสืกษา)
โครงการจัดงานวันซ้ืนบีใหม่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันซื้น 
ปีใหม่ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่า 
ใช้จ่ายในการประกวดแช่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าเคร่ือง 
ด่ืม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า 
มหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประซาสัมพันธ์ ค่าเช่า 
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้องในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 115 
ลำดับท่ี 4

(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง,ชาติ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวัน 
เด็กแห่งชาติ เซ่น ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวดแช่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่า 
อาหาร ค่าเคร่ืองด็ม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด 
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประซา 
สัมพันธ์ ค่าเช่าต่าง  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้อง 
ในการจัดงาบ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีหาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นโปตามแผนพัฒนาท้องก่ีน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 119 
ลำดับที ่ 9

(กองการศึกษา)
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานแห่ 
เทียนพรรษา เช่น ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายในการประกวดแช่งขัน ค่าอาหารว่าง ค่า 
อาหาร ค่าเคร่ืองด็ม ค่าป้าแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัด 
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประซา 
สัมพันธ์ ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวช้อง 
ในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงาน การจัดการแช่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเช้าร่วมการแช่ง 
ขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 114 
ลำดับที ่ 1

(กองการศึกษา)

100,000 บาท

300,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบบุต ลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องก่ีบ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามที่ปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเปียบบรืหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสืมา ท่ี มท 0023.2/ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไชเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนชองผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามที ่
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และที่แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองช่าง)

2,068,080 บาท
988.080 บาท
988.080 บาท
628,560 บาท

42,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถึน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/วร 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องก่ีนได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561
(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 317,520 บาท
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งบดำเนินงาน รวม
ค่าตอบแทน รวม
ค่าตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน I "  จานวน
ท้องถ่ิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เซ่น บุคคลหรือคณะกรรมการซ้ือหรือ 
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง,ผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการ 
กำหนดราคากลาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุม 
งาน คณะกรรมการซื้อจ้าง ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบ 
คัดเสือกเพ่ือแต่งต้ังพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งโนระดับท่ี 
สูงข้ึน และประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ต่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/12850 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2561

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.5/1156 ลงวันท่ี 19 
กันยายน 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบีกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล

หรือคณะกรรมการ 
(กองช่าง)

1,080,000 บาท
330.000 บาท

300.000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ่ืได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

เงินช่วยเหสือการติกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการติกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการติกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ใด้รับบำนาญปกติฯ ท่ีมสิ'ทธิเบิก'จ่าย1ได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ด้งน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค0422.3/ว257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

บุตร
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 
สืงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(กองช่าง)

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลารา,ซการ จำนวน 10,000 บาท

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง  ๆ ด้งน้ี ค่าถ่าย 
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัด 
ขยะหรือส่ิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบรืการบุคคลภาย 
นอก เช่น ค่าจ้างพื่ปรืกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจ้าง 
ปรับปรุงโดเมน ผ6เว5เ1:6 ค่าตรวจวินิจฉัยโรค หรือค่าจ้าง 
เหมาบรืการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดต้ัง 
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใข้จ่ายต่างๆ ในการ 
ติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง  ๆ ค่าจ้างเหมาที่มี 
ลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซึ่งบ้ายประซาสัมพันธ์ หรือบ้าย 
อ่ืน  ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ิงก่อสร้าง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/11627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณท์และอัตราค่าใข้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
(กองช่าง)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ิมเติมสง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดิยวกันทีเรืยกซื่ออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับใบการฝึก 
อบรม เบิกจ่ายได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังบ้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันที 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องก่ีน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทไีมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยง‘บราย
จา่ยอืน่ ๆ

ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในและนอกราชอาณาจกัร จำนวน 20,000 บาท

10,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใซ้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงและจัดทำผัง 
เมืองรวม ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในการติดตามสถานการณ์ 
รายปีเกี่ยวกับการประเมินผลผังเมืองรวมหรือการดำเนินงาน 
อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องอ่ืน พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องอ่ืน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ืมเติม คร้ัง 
ท่ี 5/2563 หน้าท่ี 9 ลำดับท่ี 1
(กองซ่าง)

โครงการดำเนนิการปรับปรุงและจัดทำผงัเมอืงรวม จำนวน 20,000 บาท
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(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าส่ืงฃองและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ด้งน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าส่ืงของท่ีซื้อมาใช้ไนการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/01627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนัก
งาน เซ่น ดินสอ กระดาษ หมึก ปากกา ยางลบ ไม้ 
บรรทัด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เชือก กาว แฟ้ม ป้ายา 
ลบ เข็มหมุด กระดาษถ่าย แบบพิมพ์เขียว ฯลๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าไซ้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พ่ื มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ฟองรูปแบบและการจำแนก

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองซ่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เซ่น แปรง ไม้กรวด เซ่ง ผง 
ซักฟอก สบู่ สายยางป้า กระสอบปาน โซ่เหล็ก ถังขยะ ป้ายาดับ 
กสิ,น ตะกร้าหริอถังหรือถุงพลาสติก ใส่เศษของหรือขยะ ตะแกรง 
ปิง ตะหลิว หม้อ โถข้าว เหยือก หลอดดูดพลาสติก ลูก 
เหม็น ป้ายาขัดโลหะ กระดาษเข็ดหน้าหรือชำระ กล่องใส่ 
สบู่ กระบอกฉีดยา ฆ่าแมลง ถังเก็บป้าด่ีม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายโนการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ฟองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)
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เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง 
รักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทรัพย์สินอื่น  ๆ เซ่น ดิน 
ลูกรัง หินคลุก หินย่อย ดิน ท่อ ยางแอสฟ้ลท์ เหล็กต่างๆ ไม้ 
ต่างๆ ป้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สิ ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ 
ซิเมนต์บล๊อก กระเป้อง สังกะสี เหล็กเส้น ลวดหนาม เคร่ืองวัด 
ระยะขนาดเล็ก สว่าน ค้อน คีม แซลง จอบ เสียม ส่ิว ขวาน กบ 
ไสไม้ เทปวัดระ ยะ และวัสดุอ่ืน  ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
เฟ้อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเซ่น ค่าอะไหล่ และ 
อุปกรณ์ต่าง  ๆ ของรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ เซ่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เข็มไมล์ เพลา ตลับ 
ลูกปีน
ป้ามันเบรก หัวเทียน เบาะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

5,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เซ่น ฟิล์มถ่ายรูป ล้าง 
ฟิล์ม แผ่นป็าย หรือแผงติดประกาศ กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บรืหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น แผ่นหรือจานบันทึก 
ข้อมูล (อ1514148778 เะแว^คเ' 01514, 01514) เทป
บันทึกข้อมล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเคร่ืองI  7 3  1,; 7 7  ไ 7 , 1 7  1 .คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเบีอง สายเคเบีล ฯลฯ 
อุปกรณ์เพื่มเติม เซ่น หน่วยความจำ (01-118) แผ่นวงจรอิเล็คโทร 

นิคล์ (0^80) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

100,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าโทรศัพท์ ในราชการกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ 
หริอโทรสาร (5ฬ:รแพ1-5) ค่าเทเล็ทซ์ (751อ() ค่าวิทยุติดตาม 
ตัว ค่าวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเถิ่ยวกับการใช้ระบบ 
อินเตอร์เน๊ต (เผ'75เพ 57) และค่าส่ือสารอ่ืน  ๆ และให้ความหมาย 
รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ 
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ืองรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองช่าง)

30,000 บาท
6,000 บาท

24,000 บาท
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งบบุคลากร รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม
เงินเดือนข้าราซการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน

งานก่อสร้าง รวม

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวนอัตราตามพ่ืปรากฏใน 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเดืมถึงป้จจุบัน) โดยคำนวณต้ังจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี มท 0023.27ว1563 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไชเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
(กองช่าง)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ประเภทบริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถิ่น จำนวนอัตราตามที่ 
ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปีจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 
เดือน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3
/ว652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. เร่ือง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน 
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 7)
(กองช่าง)

6.055.720 บาท
6.055.720 บาท
2,097,060 บาท

12,398,720 บาท

36,000 บาท



วับฟ้พิมพ์ : 31/8/ 2564 15:05:08 หน้า : 292/301

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง 
ประจำ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดย 
คำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เติอน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือลังการ ดังบ้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/วร 
ลงวันท่ี 17 เมษายน 2561 เร่ืองประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับค่างจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง)

เงินเพมต่าง  ๆ ชองลูกจ้างประจำ จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษชองลูกจ้างประจำ ผู้ใต้'รับเงิน 
เดือนถึงช้ันสูงสุดหรือใกล้ถึงช้ันสูงของตำแหน่ง ท่ีไต้รับการ 
ประเมินให้เลอนชั้นค่าจ้างเกินกว่าช้ันที่เหลืออยู่ โดยนำผลการ 
เลื่อนชั้นส่วนท่ีเหลือจากการเลื่อนช้ันปกติมาเป็นค่าตอบแทน 
พิเศษในอัตราร้อยละตามสืทธิ จำนวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน 
อัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. และหนังสือลังการ ดังบ้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0809.37ว155 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2550 เรื่องการเบิก'จ่ายค่าตอบ 

แทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องถ่ินและลูกจ้างประจำ ผู้ท่ี'ใต้'รับ 
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงช้ันสูงของอันดับหรือตำแหน่ง
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.37ว8 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่องประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต 

. เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง ของ 
เทศบาลไต้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 17 
เมษายน 2561

(กองช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,071,200 บาท

25,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนอัตราตามที่ปรากฏ 
ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 และท่ี 
แก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/136 
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต 

. เร่ืองมาตรฐานท่ี'วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง
(กองช่าง)

เงินเพ่ืมต่าง  ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จำนวน 
อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 
. 2564 - 2566 และท่ีแก้ไขเพ่ืมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณต้ัง 
จ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ 
. 2542
2) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม 0023.2/14719 ลงวันท่ี 3 
สิงหาคม 2558 เร่ือง ประกาศ ก.ท.จ.นม. เร่ืองหลักเกณฑ์การให้ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง จำนวน 1,666,560 บาท

159,900 บาท
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งบดำเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 
0808.2/ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรช้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้ใด้รับบำนาญปกติๆ ท่ีมิลืทธิเบิก'จ่าย'ได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563
2) หนังลือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/1257 ลงวัน 
ท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล่าเรียน
3) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.ร/ว1013 ลงวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2559 เร่ืองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

บุตร
4) หนังลือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 
สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่า 

เล่าเรียน
(กองช่าง)
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ

รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือราชกิจจาบุเบกษา นิตยสารท้อง 
ถ่ิน หนังสือเทศากิบาล หนังสือพิมพ์ตลอดจนเอกสาร ทาง 
วิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เช้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือ 
โครงการต่างๆ ท่ีเทศบาลจัดทำ ค่าระวางบรรทุกส์งฃองต่างๆ ค่า 
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าจ้างเหมาสำรวจออก 
แบบ เขียนแบบ ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างต่างๆ ชอง 
เทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการหรือซ่อมแซม 
ทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.27ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เช้าลักษณะรายจ่ายงบราย 
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน 
เทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึก 
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เซ่น ค่าเบี้ย 
เลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า 
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม 
บิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข 
เพ่ืมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561
(กองช่าง)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่า 
ใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรืยกซออย่างอื่นให้ผู้เช้ารับในการฝึก 
อบรม เบีกจ่ายใต้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรม และการเช้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 
. 2557
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2089 
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2559 เร่ือง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1797 ลงวันท่ี 2 
เมษายน 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการและการเช้ารับการฝึกอบรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิด 
จากการเส์อมสภาพ หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาบปกติ กรณี 
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้ 
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดำเนินการซ่อม 
แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า 
ว ัส ด ุ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ิงการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบีกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

จำนวน
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุสำนักงาน จำนวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ิน 
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใซ้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังลือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องส่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ 

บรรทัด ยางลบ คสิป เปิก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ 
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ 
พิมพ์ ตรายาง ซอง ธงซาติ ท่ีถูพ่ืน ตะแกรงเอกสาร ป้าด่ืม เคร่ือง 
ดัดโฟม เครื่องดัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรม 
ฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ล่ี ม่านปรับแสง เคร่ืองคำนวณ 
เลข (0ลเ0นเ31๐โร) ๆล  ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือส่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องส่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองซ่าง)

45.000 บาท
10.000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง 
ทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย 
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ 
จัดหาส้ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์ลืนให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เข่น ค่า 
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ 
จำแนกประเภทรายจ่ายสิ้งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบ 
หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 ลง 
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง 
ใน ป้ากล่ัน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปีน ป้ามันเบรก หัวเทียน ไข 
ควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟฉุก 
เฉิน ประแจต่าง  ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังลือล่ังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562
2) หนังลือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรี่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
(กองซ่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000 บาท
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วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ 
ส้ินเปลิอง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ 
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา 
ส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เซ่น ค่าขนส่ง ค่า 
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นด้น ตามตัวอย่างการจำแนก 
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือ 
กรมล่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2564 อาทิเซ่น ป้ามันดีเซล ป้ามันก๊าด ป้ามัน 

เบนซิน ป้ามันจาระบี ป้ามันเครื่อง ๆล  ๆ คำนวณต้ังงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ 
ประมาณรายจ่ายประจำบี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า 
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/ว 
1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้ 

จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบี ใน 
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลังการ ดังน้ี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ืน พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1627 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 

พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำบีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องล่ืน ท่ี มท 0808.2/1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนก 

ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำบีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องล่ืน
(กองช่าง)

หน้า : 300/301

30,000 บาท
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งบลงทุน รวม 6,048,000 บาท
ค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,048,000 บาท
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ไครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบทางรถไฟ (ซุ่มป้าเทียม) จำนวน 1,860,000 บาท
ขุมขนกระพ้ี-ตลาดเก่า

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 630 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ีนท่ีดำเนินการรวมไม่น้อย 

กว่า 2,520 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 4/2563 หน้า 19 ลำดับท่ี 8
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเชียงไกรฝืงฃวา ต่อจากถนน จำนวน 1,188,000 บาท
คอนกรีตเติมถึงสุดเขตเทศบาล (ขุมซนบัว 2)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ีนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,920 
ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลนเทศบาล 

กำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 26 ลำดับท่ี 1
(กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเหมืองสาธารณะฝืงซ้าย จาก จำนวน 3,000,000 บาท
แยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล (ขุมซนสวนผัก)

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,235.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมืพ้ีนท่ีดำเนินการไม่น้อย 

กว่า 4,940.00 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ (ตามแบบแปลน 
เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมคร้ัง 
ท่ี 2/2564 หน้า 26 ลำดับท่ี 2 
(กองช่าง)
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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ให้ใข้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลโนนสูง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห ็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ในคราวประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ และการประชุมสภาฯ สมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาเทศบาลตำบลโนนสูงมีมติ 
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ และ ๓ และนายอำเภอโนนสูง ได้ให ้ความเห ็นชอบร่างเทศบัญญัต ิ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอโนนสูง ท่ี นม ๐๐๒๓.๒๑/ ๔๔๑๔ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วน้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐, ๖๑ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปีนด้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ญั2 ^  
รรห่ฌ'ปานเจ'(บายอมรรัตนับานเจริญคักดี้) 

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสง
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เร่ือง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี สภ ๕๕๒๐๑/ ๓๘ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔

.น. ใ

จำนวน ๑ เล่มส์งทส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติตำบลฯ
ตามที่เทศบาลตำบลโนนสูง ส ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอนายอำเภอพิจารณาให้ความเห็นขอบ น้ัน

นายอำเภอโนนสูง พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโนนสูง และให้กำขับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ ระมัดระวังในการ 
ใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบยอดเงินให้เปีนประจำ เพื่อไมให้กระทบต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุตามโครงการต่าง  ๆ
ให ้กำชับเจ้าหน้าที่ผ ู้เก ี่ยวช้อง ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เก ี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
อำเภอขอส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว มาเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ลงนามใข้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 
ต่อไป เมื่อประกาศใช้แล้วให้ส่งสำเนาเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้อำเภอทราบ จำนวน ๑ เล่ม

๙ ขอแสดงความนับถือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
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