
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลหนองหญาลาด

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,300,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,526,900 บาท
งบกลาง รวม 13,526,900 บาท

งบกลาง รวม 13,526,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณี
นายจางในอัตรารอยละ 5 ของค่าจางที่เทศบาลตําบล
หนองหญาลาดจะตองจ่ายใหแก่ สํานักงานประกันสังคม
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 
และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อใหความคุมครอง
พนักงานจาง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือ
สูญหาย เนื่องจากการทํางานใหแก่เทศบาลตําบลหนองหญา
ลาด โดยจ่ายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งต่อ
ปี คํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของค่าจางพนักงานโดยประมาณ
ทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ใหแก่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ศรีสะเกษ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,080,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการใหแก่ผู
สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนที่ไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลตําบลหนองหญาลาด โดย
จ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดย
- ผูสูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600.- บาท
- ผูสูงอายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700.- บาท
- ผูสูงอายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800.- บาท
- ผูสูงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะไดรับ 1,000.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 191  ลําดับที่  1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,882,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผูพิการใหแก่ผูพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพ่อรับเงินเป็นความพิการไวกับเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
แลว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ไดรับเบี้ยความพิการคน
ละ 800.- บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี คน
ละ 1,000.- บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่ 191  ลําดับที่  2
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูป่วยเอดส ใหแก่ผูป่วย
เอดสที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และรายไดไม่เพียงพอ
ต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500.- บาทต่อเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2548
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท.0808.2/ว 4657
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2565  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) 
หนาที่  191  ลําดับที่ 3 
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม 
ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน
(P.M 2.5) เป็นตน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 19
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  

รายจ่ายตามขอผูกพัน

ค่าภาษีที่ตองชําระตามกฎหมายกําหนด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าภาษีสําหรับกิจการที่ก่อใหเกิดรายไดของ
เทศบาลตําบลหนองหญาลาด เช่น กิจการประปา ฯลฯ
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เงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
รายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปี ที่ผ่านมาของ
สมาชิก ยกเวนเงินกู เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท แต่จะตองไม่นอยกว่ารอยละเศษหนึ่งส่วนหก ของงบ
ประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ตองไม่เกิน 750,000.-  บาท โดย
เทศบาลตําบลหนองหญาลาด ไดรับความเห็นชอบใหเขาเป็น
สมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
- เป็นไปตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2556

   
   

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือน ใหแก่ 
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 706,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วน
ทองถิ่น ในอัตรารอยละ 3 ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยกเวนประเภท
พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนทุก
ชนิด ไม่ตองนํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ส่วนทองถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

   
   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 166,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าดวยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  192  ลําดับที่  5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,373,520 บาท

งบบุคลากร รวม 6,025,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ใหแก่
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 27,600.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.- บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 15,180.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

 
 

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ใหแก่
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 4,000.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ใหแก่
1. นายกเทศมนตรี จํานวน 4,000.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท
2. รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ใหแก่
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 9,660.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 6,900.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ใหแก่
1. ประธานสภาเทศบาล จํานวน 15,180.- บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12,420.- บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 คนๆ ละ 9,660.- บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,400,580 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 2,200,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล
2. ตําแหน่ง  รองปลัดเทศบาล
3. ตําแหน่ง  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
4. ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
5. ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล
6. ตําแหน่ง  เจาพนักงานธุรการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง บริหารทองถิ่น
ระดับกลาง  หรือ เงินเพิ่มต่างๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นอาจจ่ายได พ.ศ.2559 และแกไขเพ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0909.3/ ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ใหแก่ พนักงานเทศบาล  
จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับกลาง 
จํานวน 7,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน  84,000.-  บาท
2. ตําแหน่ง รองปลัดเทศบาล  ระดับตน  
จํานวน 3,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-  บาท
3. ตําแหน่ง หัวหนาสํานักปลัด  ระดับตน  
จํานวน 3,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  42,000.-  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 876,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ยาม
2. ตําแหน่ง ภารโรง
3. ตําแหน่ง คนงาน  จํานวน  4  คน
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 71,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง ยาม
2. ตําแหน่ง ภารโรง
3. ตําแหน่ง คนงาน  จํานวน  4  คน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น ดังนี้
1. ค่าตอบแทนสําหรับบุคคล คณะกรรมการ และคณะอนุกรรม
การ ที่ไดรับแต่งตั้งใหปฏิบัติหนาที่อันเป็นประโยชนต่อ
งานราชการของเทศบาล  ตั้งไว  10,000.-  บาท 
1.1 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
1.2 เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
 2. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
ตั้งไว  40,000.-  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ 
พนักงานจางทั่วไป 
2.1 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แก่พนักงานส่วนทองถิ่นใหถือเป็นรายจ่ายอื่นขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2557 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:42 หนา : 14/131



ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
 ขอ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าดวยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล   พ.ศ.2554 หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ นายกองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูไดรับบํานาญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ ผูไดรับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยทรัพยสินของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
เทศบาล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ,  ค่ารับวารสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , ค่า
ซักฟอก , คํากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่า
ทรัพยสิน (ยกเวนค่าเช่าบาน) , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ , ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ , ค่าใชจ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ,  ค่าจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจางที่
ปรึกษา ค่าจางออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าจางทนายความ ค่าจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง ค่าจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงานหรือ
ป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นการก่อสราง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
อาคาร ค่าติดตั้งประปาเพื่อใชในอาคาร ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าใช
จ่ายต่างๆ ติดตั้งโทรศัพท ยกเวนค่าเครื่องโทรศัพทพ่วงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ที่ไม่
เขาลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสราง) ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ที่อยู่
ในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2564  เรื่อง การกําหนดรายการค่าใชจ่าย
ที่เป็นค่าใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าเลี้ยงรับรอง  จํานวน  20,000.-  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใชจ่ายไดสําหรับ
กรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขามาดูงานหรือเยี่ยม
ชม เทศบาลตําบลหนองหญาลาด หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือ
ตรวจราชการ การแถลงข่าว การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค โดย
จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าบริการ
อื่นๆ ที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย
2. ค่าใชจ่ายในการประชุมราชการ  จํานวน 50,000.-  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการประชุมราชการของ เทศบาลตําบล
หนองหญาลาด เป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุม ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑต่างๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับ
ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสาน
งานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้
2.1 การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
2.2 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานต่างๆ ที่ไดรับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่น
2.3 การประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้น
2.4 การประชุมประชาคมหมู่บานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นๆ ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5 การประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
2.6 การประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนทองถิ่นกับส่วน
ราชการหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.7 การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นเป็นการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นและใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทาง
ไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารที่สามารถเบิกจ่ายไดและ
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เกี่ยวของกับภารกิจ รวมถึงค่าใชจ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการจัดประชุม
3. ค่าใชจ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ  จํานวน 30,000.-  บาท
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าใชจ่ายในการ
รับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระ
มหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงษ และวันงานรัฐพิธี
ต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช (23 ตุลาคม ของทุกปี) และวันสําคัญ
อื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม   ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่องสักการบูชา ค่าพระบรม
สาทิสลักษณ และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่มีลักษณะเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการรับเงิน การเบิกจ่าย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผู
บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ผูบริหาร พนักงาน
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล และผูที่ไดรับอนุมัติใหเขาร่วม
โครงการ  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  201  ลําดับที่  1 

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดแก่ ค่าใช
จ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  201  ลําดับที่  2 
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โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบกฎหมายน่ารูแก่ผูบริหาร 
พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ
กฎหมายน่ารูแก่ ผูบริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภา
เทศบาล   ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  201  ลําดับที่  4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่าย
จากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ไม
บรรทัด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดัง
นี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา ถังแกส กระติกน้ํารอน ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผาห่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบ่งออกเป็น 3
  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกูร สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต ชุดเกียรรถยนต เบรก 
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ 
จานจ่าย ลอ ถงน้ํามันไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  แบ่งออกเป็น 1
  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี ถ่าน กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แบ่งออกเป็น 2
  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใส่กลองถ่ายรูป ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง 
อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)  เมาส (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 118,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 23,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,500.- บาท
โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 45,500.- บาท
โดยมีลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไม่เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร 5
4. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

กลองถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อกลองถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่นอยกว่า 20 ลานฟิกเซล จํานวน 1 ตัว
ตัวละ 25,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
- เป็นกลองคอมแพค (Compact Digtal Camera)
- ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอย่างสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม
หรือตองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีกระเป๋าบรรจุกลอง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา แบบขออ่อน จํานวน 10,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขออ่อน  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,600.- บาท รายละเอียดดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
- เครื่องยนตขนาดไม่นอยกว่า 1.4 แรงมา
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอยกว่า 30 ซีซี
- พรอมใบมีด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
 
 

รถเข็น จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถเข็น พ่วงมอเตอรไซค ไม่มีลอหนา 
ดามยาว ขนาด 75 x 125 ซม. จํานวน 1 คันๆ ละ 4,500.- บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ขาวดํา Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  8,900.-  บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 28 หนา
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใชงานผ่านเครือข่ายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b , g , n) ได 
- มีถาดใส่กระดาษไดรวมกันไม่นอยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ  Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารส่วนตําบลกระแชง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ องคการบริหารส่วนตําบล
กระแชง ตามโครงการจัดงาน "วันทองถิ่นไทย ประจําปี 2566
" อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  204  ลําดับที่  3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอกันทรลักษ ตามโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ ที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ ตามโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  203  ลําดับที่  10
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อุดหนุนอําเภอกันทรลักษ ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร่วม 
(สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ ที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติงานร่วม 
(สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น อําเภอกันทรลักษ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  203  ลําดับที่  11

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน/และสิ่งก่อสราง

จํานวน 30,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 443,160 บาท
งบบุคลากร รวม 416,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

 
   

งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่ นายกองคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามอัตรา
ที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563
 

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,394,340 บาท
งบบุคลากร รวม 2,209,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,209,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 1,388,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูอํานวยการกองคลัง
2. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
4. ตําแหน่ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ
.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 21,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ใหแก่ พนักงาน
เทศบาล นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล หรือเงิน
เพิ่มต่างๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นอาจจ่ายได พ.ศ.2559 และแกไขเพ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0909.3/ ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 

    
  
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือน ใหแก่
ตําแหน่ง ผูอํานวยการกองคลัง ระดับตน  
จํานวน 3,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 691,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
2. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
3. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานพัสดุ
4. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 66,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
2. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานการเงินและบัญชี
3. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานพัสดุ
4. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,102,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือใน
วันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
   

ค่าเช่าบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่ พนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
 
   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่  พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 222,480 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
ตองจ่ายใหหน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลฯ ไม่อาจดําเนินการ
เองไดตามความจําเป็น  ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ที่อยู่ใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2564  เรื่อง การกําหนดรายการค่าใชจ่าย
ที่เป็นค่าใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:42 หนา : 44/131



โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  201  ลําดับที่  6 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 22,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่าย
จากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก   ไม
บรรทัด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา ถังแกส กระติกน้ํารอน ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผาห่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 47/131



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใส่กลองถ่ายรูป ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด
ขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 48/131



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)  เมาส (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 675,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญา
ลาด หรือในที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองหญาลาด และหรือ ค่าบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร
เน็ต ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซตและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 51/131



งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตัว 3,500.- บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. ขนาด 52x46x85 ซม. (กวางxลึกxสูง)
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําอย่างดี
3. ขาเหล็ก 5 แฉก พรอมลอ
4. ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบโชค
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 60,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอยกว่า 4.3 GHz 
จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่
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นอยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
นอยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บขอมูลชนิด (SATA) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/ 1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 
1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ SUB 2.0 หรือดีกว่าไม่นอย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
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พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  2
  เครื่องๆ ละ 7,500.-  บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอย
กว่า 27 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอย
กว่า 15 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอยกว่า 1,200x600
 หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม่นอยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
นอยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใชงานผ่าน
เครือข่ายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n) ได
- มีถาดใส่กระดาษไดรวมกันไม่นอยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,079,700 บาท

งบบุคลากร รวม 701,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 701,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 302,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแก่ พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง  เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 359,520 บาท

พื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ตําแหน่ง คนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
กฎหมายว่าดวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใหเป็นไปตามอัตราค่าใช
จ่ายที่กําหนดไวตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าดวยค่าใชจ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ใหแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแห่งชาติ ว่าดวยค่าใชจ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
   
  

ค่าเช่าบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่ พนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่  
พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการซอมแผนดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการซอมแผนดับ
เพลิง เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูและการซอมแผนดับ
เพลิง ใหกับ พนักงานเทศบาล ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใช
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่  206  ลําดับที่  4 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลัก
สูตรจัดตั้ง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง เพื่อฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการใหความรูใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใช
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
วัสดุเครื่องแต่งกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่  205  ลําดับที่  1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่าย
จากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  แบ่งออกเป็น 1
  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี ถ่าน กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ท่อสายส่งน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เช่น สาย
ฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,747,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,374,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,374,660 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 1,053,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูอํานวยการกองการศึกษา
2. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
3. ตําแหน่ง เจาพนักงานธุรการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ
.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ใหแก่ พนักงานเทศบาล  
จํานวน  1  อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับตน 
จํานวน 3,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน  
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิไดรับ
ตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจางเหมาบริการใหกับผูรับจางทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือสิ่งก่อสราง
อย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผูรับจาง ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าจาง
เหมาตกแต่งสวนหย่อม ปลูกตนไมและตกแต่งตนไม ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ที่อยู่ในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2564  เรื่อง การกําหนดรายการค่าใชจ่าย
ที่เป็นค่าใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  ไดแก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการแสดงของเด็ก 
และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่ 164 ลําดับที่ 11

 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
กรรมการการศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการการศึกษา
และคณะกรรมการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก่ ค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  207  ลําดับที่  2 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ไม
บรรทัด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)  เมาส (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดกระบี่ และสนามกีฬากลางเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,479,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,230,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 220,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง ครูผูช่วย (ผูดูแลเด็ก)
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 71/131



ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 877,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน  6  อัตรา  ดังนี้ 
ตําแหน่ง ผูช่วยครูผูดูแลเด็ก (สําหรับผูมีคุณวุฒิ)
ตําแหน่ง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 5 คน
พนักงานงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 133,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  6  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูช่วยครูผูดูแลเด็ก (สําหรับผูมีคุณวุฒิ)
2. ตําแหน่ง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 5 คน
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,792,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
   
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่  พนักงาน
เทศบาล ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 927,500 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
ตองจ่ายใหหน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลฯ ไม่อาจดําเนินการ
เองไดตามความจําเป็น  ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ที่อยู่ใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2564  เรื่อง การกําหนดรายการค่าใชจ่าย
ที่เป็นค่าใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
 

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 74/131



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ว
คราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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โครงการซอมแผนการเกิดอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องตนใน 
ศพด.บานแก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการซอมแผนการเกิดอัคคีภัย
และการปฐมพยาบาลเบื้องตนใน ศพด.บานแก  ไดแก่ ค่าใชจ่าย
เกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  216  ลําดับที่  18 
 
 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 797,500 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใชจ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ใหแก่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแก และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดกระบี่ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารใหแก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้
1. โครงการอาหารกลางวัน
1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแก ม.6 จํานวน 334,425.- บาท 
สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ใหเด็ก จํานวน 65 คน 
อัตราคนละ  21.- บาท/วัน รวม 245 วัน 
1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ ม.8 จํานวน 180,075.-  บาท 
สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ใหเด็ก จํานวน 35 คน 
อัตราคนละ 21.- บาท/วัน รวม 245 วัน
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแก ม.6 จํานวน 110,500.-  บาท 
สําหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหเด็ก จํานวน 65 คน 
อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี
2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ ม.8 จํานวน  59,500.-  บาท 
สําหรับค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ใหเด็ก จํานวน 35 คน
อัตราคนละ 1,700.- บาท/ปี
3. ค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษา
3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแก ม.6 จํานวน 65 คน
 รายละเอียดดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี 
เป็นเงิน 13,000.- บาท
- ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี 
เป็นเงิน 13,000.- บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี 
เป็นเงิน 19,500.- บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430.- บาท/ปี
เป็นเงิน 27,950.- บาท
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกระบี่ ม.8 จํานวน 35 คน
 รายละเอียดดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี 
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เป็นเงิน  7,000.- บาท
- ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200.- บาท/ปี
เป็นเงิน 7,000.- บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300.- บาท/ปี 
เป็นเงิน 10,500.- บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430.- บาท/ปี 
เป็นเงิน  15,050.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยรายไดและราย
จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570
)  หนาที่ 211  ลําดับที่ 7     
   
 
 
   
 
 

โครงการหนูนอยปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ศพด.วัดกระบี่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการหนูนอยปลอดภัยใส่ใจวินัย
จราจร ศพด.วัดกระบี่  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  163  ลําดับที่  9 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่าย
จากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 
 

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ใหแก่ เด็ก
เล็กศพด.บานแก , ศพด.วัดกระบี่ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
แก และโรงเรียนบานกระบี่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)
หนาที่  212  ลําดับที่  8    
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งบลงทุน รวม 34,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 1,500.- บาท เป็นเงิน 4,500.- บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ตูลําโพงแบบลอลาก มีแอมปในตัว ขนาด 15 นิ้ว กําลัง 500 วัตต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูลําโพงแบบลอลาก มีแอมปในตัว
ขนาด 15 นิ้ว กําลัง 500 วัตต จํานวน 1 ตู 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอยกว่า 3.5 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่
นอยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
นอยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บขอมูลชนิด (SATA) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอยกว่า 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไม่นอยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ SUB 2.0 หรือดีกว่าไม่นอย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใชงานไดไม่นอยกว่า Wi-Fi  (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 4,000
.-  บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
ไม่นอยกว่า 19 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
ไม่นอยกว่า 15 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดรวมกันไม่นอยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,422,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,422,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานกระบี่  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

จํานวน 609,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันใหแก่นักเรียน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบานกระบี่
จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21.- บาทต่อวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  213 ลําดับที่  10 
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อุดหนุนโรงเรียนบานกระบี่ ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานกระบี่ เพื่อดําเนิน
โครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนที่ ศธ
. 04141.005/057 ลงวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับหนังสือ
ยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัดว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มไดไม่ซ้ําซอนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  213  ลําดับที่  12

อุดหนุนโรงเรียนบานกระบี่ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานกระบี่ เพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนที่ ศธ. 04141.005/057 ลงวันที่ 18
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อ
อุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับหนังสือยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัด
ว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ไม่ซ้ําซอนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  214  ลําดับที่  14
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อุดหนุนโรงเรียนบานกระบี่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
อย่างยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานกระบี่ 
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอย่างยั่งยืน 
ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนที่ ศธ. 04141.005/057 ลงวันที่ 18
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565  ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับหนังสือยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัด
ว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนอย่างยั่งยืน ไม่ซ้ําซอนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  215  ลําดับที่  16

อุดหนุนโรงเรียนบานแก เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 693,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันใหแก่นักเรียน
ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบานแก
จํานวน 200 วัน ในอัตราคนละ 21.- บาทต่อวัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  213  ลําดับที่  11 
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อุดหนุนโรงเรียนบานแก ตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานแก 
เพื่อดําเนินโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได ตามหนังสือขอรับ
เงินอุดหนุนที่ ศธ. 04141.027/101 ลงวันที่ 19
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565  ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับหนังสือยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัดว่า
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได
ไม่ซ้ําซอนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  214  ลําดับที่  13

อุดหนุนโรงเรียนบานแก ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

จํานวน 20,000 บาท

พื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานแก เพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนที่ ศธ. 04141.027/101 ลงวันที่ 19
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับหนังสือยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัด
ว่าการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการป้องกันเฝ้าระวัง
และแกไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ไม่ซ้ําซอนกัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  214  ลําดับที่  15

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 86/131



อุดหนุนโรงเรียนบานแก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอย่าง
ยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแก่ โรงเรียนบานแก เพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอย่างยั่งยืน ตามหนังสือขอรับเงิน
อุดหนุนที่ ศธ. 04141.027/101 ลงวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ
.2565
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนไดก็ต่อเมื่อไดรับ
หนังสือยืนยันจากหน่วยงานตนสังกัดว่าการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอย่างยั่งยืน ไม่ซ้ําซอน
กัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  215  ลําดับที่  17

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายแก่ผูสูงอายุ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
แก่ผูสูงอายุ ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 175 ลําดับที่ 8 
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งานโรงพยาบาล รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงคควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการรณรงคควบคุมและป้องกัน
โรคไขเลือดออก  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  172  ลําดับที่  1 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณ วลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น 
ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา และวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ของงานสัตวแพทย และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  172  ลําดับที่  2
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บาน โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ คณะกรรมการหมู่บาน/ชุมชน 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุขใน
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่หมู่บาน/ชุมชน จํานวน 12 หมู่บาน
หมู่บานละ 20,000.-  บาท ไดแก่ 
หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) 
หนาที่  175   ลําดับที่ 9
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 725,420 บาท

งบบุคลากร รวม 555,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 555,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ใหแก่ พนักงานเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา
ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
 

ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
   
   

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557

โครงการกลาทําความดียุติการรังแก (Stop Bulling) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการกลาทําความดียุติการ
รังแก (Stop Bulling)  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  183  ลําดับที่  19 
 
 

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บานและตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บาน
และตําบล  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  177  ลําดับที่  4 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากล่มอาชีพคนพิการ/ผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
กลุ่มอาชีพคนพิการ/ผูสูงอายุ  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  174  ลําดับที่  5 

โครงการสรางพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายดําเนินโครงการสรางพลังชุมชนเพื่อลด
ปัญหาขยะมูลฝอย  ไดแก่ ค่าใชจ่ายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยค่าใชจ่ายใน
การอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  195  ลําดับที่ 6 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไข
ปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ศก)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแกไขปัญหา
ยาเสพติด (ศอ.ปส.จ.ศก) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  182  ลําดับที่ 17 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 528,880 บาท

งบบุคลากร รวม 251,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 251,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจาง
ตําแหน่ง ผูช่วยนักสันทนาการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 277,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถิ่นก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
 

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 96/131



ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557

โครงการแข่งขันกีฬาตานยาเสพติด "หนองหญาลาดเกมส" จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาตานยา
เสพติด "หนองหญาลาดเกมส" ไดแก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
เช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน และค่า
ใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หนาที่  187  ลําดับที่ 10  
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบานงานครัว 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา ถังแกส กระติกน้ํารอน ฯลฯ 
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ผาห่ม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา แบ่งออกเป็น 1  ประเภท ดังนี้
-ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ลูกฟุตบอล ตะกรอ นกหวีด ตาข่าย
กีฬา เช่น ตาข่าย เสาตาข่ายวอลเลยบอล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการทําบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล ไดแก่ ค่าใชจ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม  ค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และค่าใชจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่  184  ลําดับที่  1 

โครงการประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวันเขา
พรรษา ไดแก่ ค่าใชจ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่  184  ลําดับที่  3  
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานต  ไดแก่ ค่าใชจ่ายพิธีศาสนา 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใชจ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นในการจัดงาน และค่าใชจ่ายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หนาที่  184  ลําดับที่  2  

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอกันทรลักษ ตามโครงการงาน "เทศกาลผลไม และของ
ดีกันทรลักษ"

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ ที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ ตามโครงการงาน "เทศกาลผลไมและของดีกันทร
ลักษ" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  188  ลําดับที่  14
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอําเภอกันทรลักษ ตามโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระ
เกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหกับ ที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ ตามโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 
สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
หนาที่  189  ลําดับที่  16
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 753,240 บาท

งบบุคลากร รวม 522,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,240 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 462,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง  ผูอํานวยการกองช่าง
2. ตําแหน่ง  หัวหนาฝ่ายแบบแผนและก่อสราง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ใหแก่ พนักงานเทศบาล  
จํานวน  2  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูอํานวยการกองช่าง ระดับตน 
จํานวน 3,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  42,000.-  บาท
2. ตําแหน่ง หัวหนาฝ่ายแบบแผนและก่อสราง  ระดับตน  
จํานวน 1,500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน  18,000.-  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,000 บาท
ค่าตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยาน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
 
 
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือใน
วันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

วันที่พิมพ : 5/10/2565  11:55:43 หนา : 104/131



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสํานักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ไม
บรรทัด กระดาษคารบอน กระดาษไข แฟ้ม สิ่งพิมพที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
แบ่งออกเป็น 1  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
จารบี ถ่าน กาส ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกขอมูล  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณบันทึก
ขอมูล  (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartidge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board)  เมาส (Mouse) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
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งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้
1. ขนาด 70.5x76.5x113.50-123 ซม. (กวางxลึกxสูง)
2. ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ําอย่างดี
3. ขาเหล็ก 5 แฉก พรอมลอ
4. ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบโชค
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดมาจากการสืบ
ราคาจากทองตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
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งานก่อสร้าง รวม 7,123,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,174,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,174,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแก่
พนักงานเทศบาล จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1. ตําแหน่ง  วิศวกรโยธา
2. ตําแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า
3. ตําแหน่ง  นายช่างโยธา
4. ตําแหน่ง  นายช่างสํารวจ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานส่วนทองถิ่น จํานวน 42,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  ใหแก่พนักงาน
เทศบาล นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล หรือเงิน
เพิ่มต่างๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการกําหนดให
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนทอง
ถิ่นอาจจ่ายได พ.ศ.2559 และแกไขเพ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0909.3/ ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 773,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตําแหน่ง ผูช่วยนายช่างโยธา
2. ตําแหน่ง ผูช่วยนายช่างไฟฟา
3. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 81,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผูช่วยนายช่างโยธา
2. ตําแหน่ง ผูช่วยนายช่างไฟฟ้า
3. ตําแหน่ง ผูช่วยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
ตําแหน่ง คนงาน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าเช่าบาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบานใหแก่ พนักงานเทศบาล 
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบว่าดวยค่าเช่าบานของขาราชการทองถิ่น 
พ.ศ.2548 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก่  พนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิไดรับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนทองถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 2,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่
ตองจ่ายใหหน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจางเหมาแรงงานบุคคล
ภายนอกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลฯ ไม่อาจดําเนินการ
เองไดตามความจําเป็น  ตลอดจนการจางเหมาอื่นๆ ที่อยู่ใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใชจ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะ ค่าใชสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
  ลงวันที่ 19  สิงหาคม 2564  เรื่อง การกําหนดรายการค่าใชจ่าย
ที่เป็นค่าใชสอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่า
ใชจ่ายในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ.2562 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรง
งาน ใหจ่ายจากค่าใชสอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจ่ายจากค่าใชสอย
2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจ่าย
จากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น  
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร  ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ต่าง แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
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วัสดุก่อสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสราง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซิ
เมนตทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อน้ําและอุปกรณประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 3,559,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,200 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกว่า 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอยกว่า 4.3 GHz จํานวน 1
 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกันขนาดไม่
นอยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
นอยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บขอมูลชนิด (SATA) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
นอยกว่า 480 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/ 1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ SUB 2.0 หรือดีกว่าไม่นอย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
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- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 6,300
.-  บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- ใชเทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
นอยกว่า 32 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอย
กว่า 20 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
นอยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดรวมกันไม่นอยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A3 , A4 , Letter , Legal และสามารถ
กําหนดขนาดของกระดาษเองได  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจํา
ขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น 
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ  8,900.-  บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไม่นอยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่นอยกว่า 28 หนา
ต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่นอยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่นอยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่นอยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใชงานผ่านเครือข่ายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได 
- มีถาดใส่กระดาษไดรวมกันไม่นอยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ  Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,514,000 บาท
ค่าก่อสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระบี่ หมู่ที่ 5 - บาน
ป่าไมพัฒนา หมู่ที่ 7

จํานวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระบี่ 
หมู่ที่ 5-บานป่าไมพัฒนา หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม
. ระยะทางยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่นอยกว่า 200.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังขางละ 0.30 ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญาลาด
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 98  ลําดับที่ 13 

 

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระบี่ หมู่ที่ 5 - แยก
ถนนลาดยางเสนกันทรลักษไปขุนหาญ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกระบี่ 
หมู่ที่ 5 - แยกถนนลาดยาง เสนกันทรลักษไปขุนหาญ 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทางยาว 100.80 ม.
 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอยกว่า 504.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรังขางละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ ทต.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 98  ลําดับที่ 15 
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงก่อ หมู่ที่ 9  (เสน
หนาประตูวัดดงก่อ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงก่อ
หมู่ที่ 9 (เสนหนาประตูวัดดงก่อ)ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 130.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่นอยกว่า 522.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังขางละ 0.20 ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญาลาด 
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 247  ลําดับที่ 81 

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงสูง หมู่ที่ 15 (ซอย
เศรษฐีเชื่อมเขตตําบลจานใหญ่)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงสูง 
หมู่ที่ 15 (ซอยเศรษฐีเชื่อมตําบลจานใหญ่) ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอยกว่า 522.00 ตร.ม. ไหล่ทาง
ลูกรังขางละ 0.20 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
ทต.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 262  ลําดับที่ 119 
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โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนม่วงใต หมู่ที่ 13 
(ซอยสมทรัพยไป สามออ)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนม่วงใต
หมู่ที่ 13 (ซอยสมทรัพยไปสามออ)ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม
. ระยะทางยาว 101.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่นอยกว่า 505.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังขางละ 0.20 ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญาลาด 
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 259  ลําดับที่ 110 

โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานป่าไมพัฒนา หมู่ที่ 7 - 
บานกระบี่ หมู่ที่ 5

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานป่าไมพัฒนา หมู่ที่ 7 - บานกระบี่ หมู่ที่ 5 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทางยาว 130.50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่นอยกว่า 522.00 ตร.ม.
ไหล่ทางลูกรังขางละ 0.20 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ ทต.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 242  ลําดับที่ 69 

โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู พรอมฝาปิดตะแกรง
เหล็กรอบสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญาลาด

จํานวน 343,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพรอมฝา
ตะแกรงเหล็กรอบสํานักงานเทศบาลตําบลหนองหญาลาด
ขนาดภายในกวาง 0.30 ม ระยะทางยาว 141.00 ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญาลาด 
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
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โครงการก่อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู พรอมฝาปิดตะแกรง
เหล็กและวางท่อระบายน้ํา คสล. บานแก หมู่ที่ 6

จํานวน 345,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูพรอมฝา
ตะแกรงเหล็ก บานแก หมู่ที่ 6 (จากศาลาประชาคม ถึง 
บาน น.ส.อ่อน เพ็ชรดี)  ขนาดภายในกวาง 0.30 ม 
ระยะทางยาว 139.00 ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ
ที่ ทต.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 276  ลําดับที่ 148 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสราง

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลทติกคอนกรีต บานดงก่อ หมู่ที่ 9 - บานกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต บานดงก่อ 
หมู่ที่ 9 - บานกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 ขนาดผิวทางแอสฟัลทติก
คอนกรีต กวาง  4.00  ม. ระยะทางยาว 177.00  ม. 
หนา 0.04 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่นอยกว่า 708 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต.หนองหญาลาด 
กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 107  ลําดับที่ 38 
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โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลทติกคอนกรีต บานสมบูรณ หมู่ที่ 4

จํานวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต บานสมบูรณ
หมู่ที่ 4 (เสนบานนายไผ่ เชาวลักษ ถึงแยกบานนางทองไมล
สถาพร) ขนาดผิวทางแอสฟัลทติกคอนกรีต  กวาง 5.00  ม. 
ระยะทางยาว 156.20  ม. หนา 0.04 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่นอยกว่า 781 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
ทต.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 235 ลําดับที่ 48 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บาน บานแก หมู่ที่ 6 จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บาน
บานแก หมู่ที่ 6 (เสนบานนายลิ เพ็ชรดี ถึง ไร่นางทองแดง 
พายุพัด ถึง บานนายสุรัตน อินทะชาติ) ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00  ม. ระยะทางยาว 940.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.13 ม. 
หรือมีปริมาณลูกรังไม่นอยกว่า 916.50 ลบ.ม. (พรอมเกรดบดอัด
แน่น) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ ทต.หนองหญา
ลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 239  ลําดับที่ 59 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บาน บานซําตาวัน หมู่ที่ 17 
(ซอยแช่มชื่น)

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บาน
บานซําตาวัน หมู่ที่ 17 (ซอยแช่มชื่น) ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00  ม. ระยะทางยาว 1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.12 ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่นอยกว่า 990.00 ลบ.ม. 
(พรอมเกรดบดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ทต
.หนองหญาลาด กําหนด พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่ 266  ลําดับที่ 125 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร แบ่งออกเป็น 2  ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น เคียว จอบหมุน สปริงเก
ลอร (Sprinkler) เครื่องดักแมลง อวน (สําเร็จรูป) ผานไถ
กระทะ ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ปุ่ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช อุปกรณในการขยายพันธุพืช เช่น ใบมีด เชือก ผาใบหรือผา
พลาสติก ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,314,000 บาท

งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่ พนักงานจางทั่วไป 
จํานวน  3  อัตรา  ดังนี้ 
1. ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
2. ตําแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ํา
3. ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ใหแก่ 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน  3  อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง พนักงานผลิตน้ําประปา
2. ตําแหน่ง คนงานเครื่องสูบน้ํา
3. ตําแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนใหแก่เจาหนาที่ทองถิ่น 
ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการหรือใน
วันหยุดราชการ โดยไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาเดินท่อประปาหรือติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวมถึง
การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ

จํานวน 20,000 บาท

ค่าจางเหมาเดินท่อประปาหรือติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติมรวม
ถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ
กรณีจางเหมาบริการใหถือปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขาลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ การเดิน
ทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าธรรมเนียมในการใชสนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช
จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นใหผูเขารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองส่วนทองถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หน่วย
งานอื่นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจัดหรือร่วมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยค่าใชจ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสราง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
- ประเภทวัสดุคงทน ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติมีอายุการใชงานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ
ซ่อมแซมแลวไม่คุมค่า เช่น ไม
ต่างๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน ฯลฯ
- ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะที่ใช
แลวย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น น้ํามันทาไม ทินเนอร สี ปูนซิ
เมนตทราย อิฐหรือซีเมนตบลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
- ประเภทวัสดุอุปกรณและอะไหล่ ไดแก่ สิ่งของที่ใชเป็นอุปกรณ
ประกอบและอะไหล่สําหรับการบํารุงซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะการซ่อมบํารุง
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อน้ําและอุปกรณประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ
ตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดวยการเบิกค่าใชจ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ.2562
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจําปีขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาเทศบาลตําบลหนอง
หญาลาด 
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งบลงทุน รวม 114,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใตน้ํา (Summersible Pump) 1.5HP 220V จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต
น้ํา (Summersible Pump) ขนาด 1.5HP 220V จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 18,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาดเสนผ่า
ศูนยกลาง 100 มม. (4 นิ้ว ขึ้นไป)
2. ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ขอต่อทางน้ําเขา-ออก ทําดวยท่อ
สแตนเลสมี Chake Value กันน้ําไหลกลับ
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไม่นอยกว่า 3.50 ลบ.ม./นาที ที่แรงส่งสูงไม่
นอยกว่า 60 เมตร
4. ตัวมอเตอรเป็นจุ่มน้ํา ระบายความรอนดวยน้ําใชไฟฟ้า 1 เฟส
 220 โวลท 50 ไซเกิ้ล ความเร็วรอบมอเตอรระหว่าง 2,700-
3,000 รอบต่อนาที
5. ฝาครอบบ่อบาดาลทําดวยแผ่นเหล็กหนาไม่นอยกว่า 12 มม
. เสนผ่าศูนยกลาง 200 มม. ที่ฝาครอบเจาะรูขนาด 20 มม
. จํานวน 2 รู
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดจากการสืบราคา
ตามทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  314  ลําดับที่ 3
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เครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใตน้ํา (Summersible Pump) 2HP 220V จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุ่มใต
น้ํา (Summersible Pump) ขนาด 2HP 220V จํานวน 3
 เครื่องๆ ละ 20,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าสามารถติดตั้งกับบ่อบาดาล ขนาดเสนผ่า
ศูนยกลาง 4 นิ้ว
2. ตัวเรือนสูบ ใบพัด เพลา ขอต่อทางน้ําเขา-ออก ทําดวยท่อ
สแตนเลสมี Chake Value กันน้ําไหลกลับ
3. ปริมาณน้ําที่สูบไดไม่นอยกว่า 30-70 ลิตร/นาที ที่แรงส่งสูงไม่
นอยกว่า 60 เมตร
4. ตัวมอเตอรเป็นจุ่มน้ํา ระบายความรอนดวยน้ําใชไฟฟ้า 1 เฟส
 220 โวลท 40 Hz ขนาดไม่นอยกว่า 2 แรงมาพรอมสาย
เคเบิล ขนาดพื้นที่หนาตัดของลวดทองแดงไม่นอยกว่า 2.5 ตร.มม
. ยาวไม่นอยกว่า 50 เมตร
5. ฝาครอบบ่อบาดาลทําดวยเหล็กหนาใชสําหรับบ่อบาดาล Dia 4
-6 นิ้ว เจาะรูสําหรับรอยสายไฟฟ้า 2 รู
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไม่มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาที่ไดจากการสืบราคา
ตามทองตลาดหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 ถึง พ.ศ.2570) 
หนาที่  314  ลําดับที่ 4
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