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        รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ัง 2 ประจำปี ๒๕62 
วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา  10.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัชชัย  ควรฟุ้ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายถาวร  ศรีวิเศษ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายสมส่วน  เสรีสิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายประดิษฐ์  ปานทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายสุทิน  พิผ่วนนอก สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไสว   สุดหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นายประเสริฐ  พวงชมพู สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด สมาชิกาภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาล 

2. นางพรพรรณ  สุทธิสา  ผู้อำนวยการคลัง 
3. ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน หัวหน้าสำนักปลัด 
4. นายสุกรีย์  ศุภมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง 
5. นางเนตรนภา  พรมพันธ์ใจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
6. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญสุข  นิติกร 
7. นางศิริวรรณ  ด้วงคำจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายวิษณุ  ขัดโพธิ์  นายช่างไฟฟ้า 
9. นายสำรญ  พรานสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
10.สิบเอกหญิงพิมพ์แสง อรชุน  นักประชาสัมพันธ์ 
11.นางสาวฐราภัทร  ตั้งธีรภัทร นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ 
12.นายวนเดช  เกิดโมลี  สื่อมวลชน 
13.นางสาววรรณิษา  เสรีสิริพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
14.นางสาวชลธิชา  พิผ่วนนอก พนักงานจ้างทั่วไป 
15.นางสาวศิรินทิพย์ รวงกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
16.นางสาวธนิดา  ธนาคมเพชร นักพัฒนาชุมชน 
17.นางสาววิภาดา  คึมสูง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 18. นายกิตติชัย  ปรีอารมณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
19. นางคนึง  น้อมจันทึก พนักงานจ้างทั่วไป 
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 เปิดประชุม   เวลา  10.00 น. 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสมาพร้อมแล้วนายปราณี  ข้อสว่าง  
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จึงดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ   สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕62   

นายปราณี  ข้อสว่าง     ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการส่งรายงาน 
(ประธานสภาฯ)   การประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอ   แก้ไข

รายงานการประชุมหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   มตริับรอง 10      เสียง 

   ไม่รับรอง    -      เสียง  

   งดออกเสียง   1      เสียง 

   (องค์ประชุม 11 เสียง)   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563  

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์    เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสที่เคาร 
(ปลัดเทศบาล)  กระผมนายวิเชียร  อยู่รักษาสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
อำเภอ สีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

                    
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 12,985,460 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,860,560 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท 

      
  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่        
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นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส 27,600  บาท ตั้งจ่ายไว้จำนวน  12 เดือน  
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส15,180 บาท  ตั้งจ่ายไว้
จำนวน  12 เดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สาภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่     
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใสอัตราเดือนละ  4,000   บาท     
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส จำนวน  2 ตำแหน่ง  
ละ 3,000 บาท ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสาภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ 
สั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส 
อัตราเดือนละ  4,000  บาท  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส 
จำนวน 2 ตำแหน่ง ๆ ละ 3000  บาท ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธาน
สาภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

จำนวน 198,720 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ เลขานายก 
เทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส อัตราเดือนละ   9,600    บาท  
/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ อัตราเดือนละ  6,900    บาท 
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของ
นายกเทศมนตรี รองายกเทศมนตรีประธานสาภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
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นายกเทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำ
ใส อัตราเดือนละ  15,180 บาท /รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำ
ใส อัตราเดือนละ 12,420  บาท สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำ
ใส               จำนวน 10 คน อัตราเดือนละ 9,660 บาท ตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองายก
เทศมนตรี               ประธานสาภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายก เทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
สั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,235,920 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,173,480 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 13 อัตรา ต้ัง
จ่ายไว้จำนวน  12  เดือน ให้แก่ 
1.ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล              
2.ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล      
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด 
4. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง                         
5.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                       
6.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน             
7.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                          
8.ตำแหน่งนิติกร                                             
9.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล                           
10.ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  2 ตำแหน่ง                            
11.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์                            
12.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
13.เจ้าพนักงานทะเบียน  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 35 หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน ดังนี้ค่าตอบแทนรายเดือน
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  เป็นไมตามพระราช
กฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
  -ประราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
  -ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547  
  -หนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. ,ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.
16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่ายเงินเดือน 
  -หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 204,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1 ปลัดเทศบาล อัตราเดือนละ  7,000 บาท  
2 รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
3 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,หัวหน้าฝ่ายปกครอง อัตราเดือนละ 1,500 บ 
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
3 ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก     
เงินเดือน   ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.จ.,ก.อบต. 

ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่ายเงินเดือน ,หนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,570,440 บาท 

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม 
  ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม 
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  ระเบียบหนังสือสั่งการ  
  1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๓๕      
  2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/ 
     ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 
     

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 204,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/ 
   ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 3,345,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 770,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ม.35 ,หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557    
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกรองส่วน
ท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ได้แก่
ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ,การตรวจกระดาษคำตอบ, การสัมภาษณ์ การ
ตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ, การประเมินบุคคล, การทดสอบ
การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่คัดเลือก เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการ/ 
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการสามัญ
คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลได้รับ
เบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาทเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
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เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เทศมนตรีและจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2/พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ( ถ้ามี ) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2409  
ลงวันที่ที ่17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)(สำนักปลัด)  

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์จะได้รับเป็นไปตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
   บุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 59 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4188 ลว. 9 ธ.ค. 48 เรื่อง  
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่นและ 
   หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)(สำนักปลัด) 
  

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,675,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายต่างในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์(รวมถึงค่าบริการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง) การ
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการ
เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
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เอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ฯ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 
(1.)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตรวจ       
ประเมินการปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึกค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่28 กรกฎาคม 2548 
(2.)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งไว้ 40,000.- บาท    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 วันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3.)ค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รับพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคัญของชาติ ค่าจัด
งานกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายพิธี
การทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน 
เครื่องเสียง เต็นท ์ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ เงินรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและจำเป็นในการจัด
งาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบอำนาจหน้าที่ ดังนี้   
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ

      



๙ 
 

    

ที ่13) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ   
ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)(สำนักปลัด) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามที่กฎหมาย
กำหนด การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง ฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร และค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ
สมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
สำหรับการจัดงานโครงการ 
-เป็นตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2562 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่13) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6

      



๑๐ 
 

    

กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า78 

    โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เกี่ยวกับค่าจ้าง
เหมาเตน็ท ์โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้าง 
เหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีสงฆ์ (ศาสนา) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 18  

      

    โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที ่8 หน้า 65 

      

    โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับค่าจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที ่8 หน้า 79 

      

    โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่นให้แก่ประชาชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและ
กฎหมายท้องถิ่นให้แก่ประชาชน  เกี่ยวกับค่าจ้างเหมา
เต้นท ์โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) ลำดับที ่16 หน้า 81 

      

    โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าท่ีพัก ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ลำดับที่ 10 หน้า 80 

      

    โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จำนวน 35,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  เกี่ยวกับค่าจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ 

      



๑๑ 
 

    

เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) ลำดับ
ที ่14 หน้า 81    

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (สำนักปลัด) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

   ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัสดุ
สำนักงาน ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถู
พ้ืน ตะแกรงว่างเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงยึดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก

      



๑๒ 
 

    

ปลิ้น เทป พีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป แม็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชน ในสำนักงาน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
(1)รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูก
ถ้วยสายอากาศ รัซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรส
เซนซ ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ โทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ดอกลำโพง แผงวงจร
ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง

      



๑๓ 
 

    

พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระทะไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงข้าง
ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ ไม้
ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลงต่าง จอง สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม ้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น ตะหลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง

      



๑๔ 
 

    

มือ ราวพาดผ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี  อิฐ หิน ปูน ทราย สี  กระเบื้อง
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ท่อน้ำ อุปกร
ประปา ท่อน้ำบาดาล และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด)  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
รัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุเกียร์รถยนต์ เบรก ครัทซ ์พวงมาลัย สายพานใบพัดลม หม่อ
น้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับลูกปืน กระจกมองข้าง

      



๑๕ 
 

    

รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่อง
สูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังต่อไปนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น เคียว สปริง
เกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผ่านไถกระทะ คาดซี่พรวนดิน เดรื่องดัก
แมลง ฯลฯ 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดสัตรุพืชหรือสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและ
สัตว์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

      



๑๖ 
 

    

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
4)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk, Memovable Disk ,Compact Disc ,Digital Vide
o Disc ,Flash drive)    
เทปบันทึกข้อมูล ข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
สายเคเบิล และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น Ram ) คัดชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mose) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(Card) Enternet Card ,Lan Card ,Antivirus Card ,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette),แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk),แบบซีดี(CD Rom) แบบออพติคอล(Optical) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (สำนักปลัด) 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 495,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อาคาร
สำนักงาน อาคารห้องประชุม , ไฟฟ้าเสากระจายเสียงไร้สาย และกิจการ
ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ  เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน

      



๑๘ 
 

    

มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการโทรคมนาคม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ฯลฯเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร ค่าโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม
สัญญาญ wifi ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  งบลงทุน รวม 779,900 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 79,900 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    โต๊ะพับหน้าขาว 20 ตัว จำนวน 40,000 บาท 
      

  
โต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว        

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 32,000 บาท 

      

  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ 

      

   เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 
 

จำนวน 7,900 บาท 

      

  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dip 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อ
นาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

      



๑๙ 
 

    

กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง ICT 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565) 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    ต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำ
ใส ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 6 เมตร  ความยาว 7 เมตร โดยขยาย
ออกด้านข้าง เชื่อมต่อหลังคา ใส่ฝ่าเพดาน กั้นห้อง ใส่หน้าต่าง ปูกระเบื้อง ค่า
รื้อถอนและติดตั้งแอร์ เดินสายไฟฟ้าภายใน ฯลฯ พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดเป็นไปตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรที ่16 และมาตราที่ 17  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับ
ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท. 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การกรับปรุง
หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายการตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที ่10 หน้าที่ 66 

      

 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 90,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 90,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
1.)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้เพ่ือรองรับการตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึกค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างทำป้าย ค่าจ้าง
ดนตรี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ให้ตั้งงบประมาณไม่เกินปีละ
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่28 กรกฎาคม 2548 
(2.)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง

      



๒๐ 
 

    

วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559     และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

    โครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและทำประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เกี่ยวกับค่าจ้างเหมา
เต้นท ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที ่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  ลำดับที่ 17 หน้า 81 

      

 งานบริหารงานคลัง รวม 4,300,380 บาท 
  งบบุคลากร รวม 3,316,180 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,316,180 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,018,280 บาท 

      

  
 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่าย
ไว้จำนวน  12  เดือน ให้แก่ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา   
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 1 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.

      



๒๑ 
 

    

อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 38,340 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน  เป็นไมตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
-ประราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอ่ืนใน 
 ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 
 เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. ,ก. 
 อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการ 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่ายเงินเดือน 
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  
 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ  
 บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่ง
การ/ ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 35,000 บาท 
ตำแหน่ง หน. ฝ่ายบริหารงานคลัง อัตราเดือนละ 15,000 บาท 
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
3 ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.จ.,ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่ายเงินเดือน,หนังสือ
สำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 911,560 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้
จำนวน 12 เดือน  จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 
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ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเงิน /บัญชี 1 อัตรา 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 288,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

      

  งบดำเนินงาน รวม 960,600 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๓๕ ,
หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี), 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกรองส่วน
ท้องถิ่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ได้แก่
ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ,การตรวจกระดาษคำตอบ, การสัมภาษณ์ การ
ตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ, การประเมินบุคคล, การทดสอบ
การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่คัดเลือก เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2409 ลง
วันที่ที ่17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) (กองคลัง) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)(กองคลัง) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์จะ
ได้รับเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
   บุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 59 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4188 ลว. 9 ธ.ค. 48 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงิน
สวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี)(กองคลัง) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 360,600 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายต่างในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์(รวมถึงค่าบริการต่าง ๆที่เก่ียวข้อง) กา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาบริการ
เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ฯ ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
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รายจ่ายประจำปี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
อบรมเฉพาะตำแหน่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม
สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559     และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)(กองคลัง) 

      

    โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 92,600 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการให้การจัดเก็บเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2561-2565) ลำดับที ่20 หน้า 82 

      

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษ ีเช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ใบปลิว ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
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ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (กองคลัง) 

   ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัสดุ
สำนักงาน ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ที่ถู
พ้ืน ตะแกรงว่างเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงยึดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย
ต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปลิ้น เทป พีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป แม็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชน ในสำนักงาน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (กองคลัง) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
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ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไข
ควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคค
รัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุเกียร์รถยนต์ เบรก ครัทซ ์พวงมาลัย สายพานใบพัดลม หม่อ
น้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับลูกปืน กระจกมองข้าง
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (กองคลัง) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่อง
สูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (กองคลัง) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
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   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขาตั้ง
กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (กองคลัง) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
4)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk,Memovable Disk ,Compact Disc ,Digital Video
 Disc ,Flash drive)   เทปบันทึกข้อมูล ข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
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3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมท่ีมี
ลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น Ram ) คัดชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mose) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(Card) Enternet Card ,Lan Card ,Antivirus Card ,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette),แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk),แบบซีดี(CD Rom) แบบออพติคอล(Optical) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) (กองคลัง) 

      
  

       
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท 
   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ฯลฯเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร ค่าโทรศัพท์ และค่าโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม
สัญญาญ wifi ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง) 

      

  งบลงทุน รวม 23,600 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 23,600 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 9,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ไม่น้อย
กว่า 3 ฟุต มี มอก จำนวน ๒ หลังๆละ 4,500 

      

    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 6,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ไม่น้อย
กว่า 5 ฟุต ขนาด 152.3X 40.6X 80X 87.8 cm  มี มอก จำนวน 1 หลังๆ
ละ 6,000  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank Printer) จำนวน 8,600 บาท 

      

  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
  ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
  จากโรงงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาท ี
  (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อนาที 
  (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตรโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
ตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯ  

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,379,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 229,800 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 229,800 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 97,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาลตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  ปง/ชง จำนวน 1 อัตราจำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35  
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ 
/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสาม
ปี(พ.ศ. 2561-2563)  

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 127,800 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม  ระเบียบหนังสือสั่งการ  
  1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
  2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี
(พ.ศ. 2561-2563) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๓๕      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี
(พ.ศ. 2561-2563) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,150,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน
หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และ เงินค่าป่วยการให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ   
-พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ม. 35 , 
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558, 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7271 ลง
วันที่ 26 ธันวาคม 2560  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี), 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559      

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล สำนักปลัด 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562  
 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 
     

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,317,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 982,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก
หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายต่างในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์(รวมถึงค่าบริการต่าง ๆที่
เกี่ยวข้อง) กาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าจ้าง
เหมาบริการเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน (1669) 
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไป
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ราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559     และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี)     

    โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดข้ึนในการจัดโครงการจัดงานวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่ใช้ใน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
ลำดับที่ 1 หน้า 74     

      

    โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จำนวน 50,000 บาท 

      

  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2563 การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุพร้อมติดตั้ง ฯลฯ และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 249 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับ
ที ่13 ) พ.ศ. 2552 
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 1634 ลว. 22 กันยายน 57 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที่ 2 หน้า 74 

      

    โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ฝึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ค่าตกแต่งสถานที่และ
บริเวณพิธีเปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะเต้นท์เก้าอ้ี ค่าเช่าที่พัก ค่า
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พาหนะเดินทางไปศึกษาดูงาน และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2561-2565) ลำดับที่ 8 หน้า 76 

    โครงการแพทย์ฉุกเฉิน(1669) จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าถ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ  เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
-พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็ไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 5 หน้า75 

      

    โครงการสัมมนาเครือข่ายต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท 

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
ฝึก ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าสถานที่ค่าตกแต่งสถานที่และ
บริเวณพิธีเปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าโต๊ะเต็นท์เก้าอ้ี ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะเดินทางไปศึกษาดูงาน และรายจ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ถ้ามี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-
2565)  ลำดับที่ 9 หน้า 76 

      

    โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) จำนวน 50,000 บาท 

      

  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสถานที ่ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุ ค่าชุดเครื่องแบบการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ลำดับ
ที ่8 หน้า 76 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (สำนักปลัด)  

   ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัสดุ
สำนักงาน ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เกา้อ้ีพลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงว่างเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงยึด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก
ปลิ้น เทป พีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป แม็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)    

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท 



๓๕ 
 

    

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
(1)รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รัซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ดอก
ลำโพง แผงวงจรผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุ
สื่อสาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)     

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

      



๓๖ 
 

    

3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลงต่าง จอง สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม ้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น ตะหลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี  อิฐ หิน ปูน ทราย สี  กระเบื้องและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ท่อ
น้ำ อุปกรประปา ท่อน้ำบาดาล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      



๓๗ 
 

    

2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุเกียร์รถยนต์ เบรก ครัซ พวงมาลัย สายพาน
ใบพัดลม หม่อน้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับ
ลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)      

      
  

       
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)     

      

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท 

      

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ เครื่องแบบเสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  เช่น ชุดฝึก อปพร เสื้อกางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ เครื่องแต่ง
กายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์
ฉุกเฉิน และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ

      



๓๘ 
 

    

หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808,2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจำแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 80,000 บาท 

      

  
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งาน
แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ได้แก่ 
ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม เช่น ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ
ดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก ข้อต่อสามทาง  ท่อดูดน้ำดับเพลิง เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง  และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808,2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจำแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(ถ้ามี) 
   

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อาคารสำนักงาน ห้อง
ประชุม , ไฟฟ้าเสากระจายเสียงไร้สาย อาคารที่อยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ และกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ  เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก

      



๓๙ 
 

    

รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักงานที่อยู่ในความดูแลและ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท 

      

  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร ค่าโทรคมนาคม ค่าธรรมเนียม
สัญญาญ wifi ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,082,160 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,039,960 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,039,960 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,060,560 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล
สามัญ จำนวน ๓ อัตราตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
-ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกา จำนวน 1 อัตรา 
-นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
-ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี)เป็นไปตามแผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2561-2563) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 



๔๐ 
 

    

      

  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ 2 อัตรา 
-ผู้อำนวยการกองการศึกษา อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
-หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท  
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือนเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ม.35 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
3 ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. ,ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่าย
เงินเดือน ,หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 830,600 บาท 

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา 
   -พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตราๆละ 9,900 บาท 
   -พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราๆละ 9,000 บาท 
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  
  1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35     
  2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 88,800 บาท 

      

  
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ดังนี้ 
 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา 
-พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 2  อัตรา 
-ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตราๆละ 1,500 บาท 
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราๆละ 1,000 บาท 

      



๔๑ 
 

    

เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/
ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

  งบดำเนินงาน รวม 814,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แลัที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ,เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได ้พ.ศ. 2559 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ตามหนังสือด่วน
ที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี), 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562  
 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์จะ
ได้รับเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
   บุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
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3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 59 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม  
   2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4188 ลว. 9 ธ.ค. 48 เรื่อง  
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่นและ 
   หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค้าจ้างเหมา
บริการแรงงานบุคคล เป็นพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ
บุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำ
ใส จำนวน 2 ตำแหน่ง  จ้างเหมาบริการบุคคลในศูนย์พัฒนาเด็กาเล็กบ้าน
หนองผักบุ้ง จำนวน 2 ตำแหน่ง นักการภารโรง/
แม่บ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง ค่าจ้างเหมาบริการอ่ีนๆ ฯลฯ *หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร 
เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ   
*โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (สำนักปลัด) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

   ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัสดุ
สำนักงาน ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงคน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงว่างเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงยึด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก 
ปลิ้น เทป พีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป แม็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมนั ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1)รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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(3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รัซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ดอก
ลำโพง แผงวงจรผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุ
สื่อสาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา กระทะไฟฟ้า รวมถึงหมอหุง
ข้างไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ถาดหลุม ช้อน แปรง
สีฟัน 
แก้วน้ำ ยาสีฟัน แป้งเด็ก กระติกน้ำร้อน กาแฟ น้ำตาล น้ำยาทำความ
สะอาดและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 

      



๔๕ 
 

    

2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ
น้ำยาฆ่าเชื้อ ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน พรมเช็ดเท้า กล่องพลาสติก กระดาษ
ชำระ ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า    
  ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ     โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลงต่าง จอง สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม ้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น ตะหลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี  อิฐ หิน ปูน ทราย สี  กระเบื้องและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ไดแ้ก่ ท่อ
น้ำ อุปกรประปา ท่อน้ำบาดาล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 



๔๖ 
 

    

      

  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า          
   ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมลีักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัทซ์ พวงมาลัย สายพานใบพัดลม หม่อ
น้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

      
  

       
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท 

      

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน

      



๔๗ 
 

    

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)  

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า           
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
ดังต่อไปนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผ่านไถกระทะ คาดซี่
พรวนดิน เดรื่องดักแมลง ฯลฯ 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดสัตรุพืชหรือสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี

      



๔๘ 
 

    

อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
4)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่
ตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า  
เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette,Floppy Disk, Memovable Disk ,Compact Disc ,Digital Vi
deo Disc ,Flash drive)    
เทปบันทกึข้อมูล ข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง
สายเคเบิล และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
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หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืน
สภาพ ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อม
กลาง เช่น แผง  
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่
ชิป(Memory Chip) เช่น Ram ) คัดชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mose) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(Card) Enternet Card ,Lan Card ,Antivirus Card ,Sound Card)  เป็
นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกต(Diskette),แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk),แบบซีดี(CD Rom) แบบออพติคอล(Optical) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือ
สั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึง ปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      
  

       
   วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุทางการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เช่น กระดาษ 
เครื่องเขียน ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและอ่ืนๆ 

      

  งบลงทุน รวม 1,568,200 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 68,200 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ชั้นวางของ 12 ช่อง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อชั้นวางของ 12 ช่อง ขนาดไม่น้อย
กว่า 100 x 30 x 120 เซนติเมตร จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท  
จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท เพ่ือใช้ในกิจการภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565) 

      

    พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 12,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565) 

      

   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
    โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 14,000 บาท 
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- เพ่ือจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง แสดง
ภาพด้วยหลอดภาพ   แบบ LED Backlight  สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได ้(Smart TV) ช่องต่อ HDMI  ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพ่ือเชื่อมต่อ
สัญญาณาพและเสียง  ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์ มีตัวรับสัญญาณ
ดิจิตอล (Digital) ในตัว  ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565)  

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 
  เพ่ือใช้ในงานสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล
หนองน้ำใส 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  (จอแสดงผลภาพชนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี             
  ความเร็วสัญญาณ 
  นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจำหลัด (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย      
  กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย   
  กว่า 1 TB หรือชนิด 
  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bese-T 
  หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Inerface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 หน่วย 
  ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-      
  พ.ศ. 2565) 

      

    เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จำนวน 8,000 บาท 

      

  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
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  ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer)  จากโรงงงานผู้ผลิต 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อ
นาท ี (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตรโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)_ แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 
  กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
  แบบ 10/100 Bese-T  หรือ 
  ดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้ 
  สาย Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-    
  พ.ศ. 2565) 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ จำนวน 5,200 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x 600 dip 
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อ
นาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
พ.ศ. 2565)  
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,500,000 บาท 
   อาคารต่าง ๆ       
    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง จำนวน 1,500,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 12 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย 126 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 4,660,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 4,660,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    เงินอุดหนุน จำนวน 4,660,000 บาท 

      

  
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6   
ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   
(สพฐ.) ทั้ง 5 โรงเรียน จำนวน 1,165 คน จำนวน 200 วัน อัตราคน
ละ 20 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก 
-ประถมศึกษาปีที่ 6   
  โรงเรียนหนองน้ำใส  จำนวน 600 คน           เป็นเงิน  2,400,000.-บาท 
  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์  จำนวน 170 คน  เป็นเงิน   680,000.-บาท 
  โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร  จำนวน 185 คน     เป็นเงิน    740,000.-บาท 
  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา  จำนวน 80 คน        เป็นเงิน    320,000.-บาท 
  โรงเรียนสง่าพัฒนา  จำนวน  130 คน          เป็นเงิน     520,000.-บาท 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร      
   ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,751,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 3,751,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 1,051,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ของ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลหนอง
น้ำใส 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
เล็กโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
  ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
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    ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กเล็ก ของ ศพด.สังกัดเทศบาล
ตำบลหนองน้ำใส 

จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก
เล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
  ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

จำนวน 539,000 บาท 

      

  
อาหารกลางวัน (ศพด.เทศบาลตำบลหนองน้ำใส)   
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหาร 
   สถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
   เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (110 คน x 20 บาท x 245 วัน) 
 *งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น* 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ารายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

จำนวน 125,000 บาท 

      

  
ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5ปี) (150 คน x 200บาท =30,000 บาท) 
ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ 3-5 ปี) (150 คน x 200บาท =30,000 บาท) 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3 -5 ปี) (150 คน x 300 = 45,000  ) 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) (150 คน x 430 =64,500) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ารายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลหนองน้ำใส 

จำนวน 187,000 บาท 

      

  
*ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนอง
น้ำใส  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
  (110 คน x 1,700 บาท) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
*งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น* 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ารายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0893.2/ว 801 ลง
วันที่ 11 มีนาคม 2511 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)  

      

    โครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
เด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และรายจ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

      

    โครงการประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 

จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์      
  พัฒนาเด็กเล็กโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ     
  เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และรายจ่ายอื่นที่ 
  เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
  ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่11 หน้าที่ 93 

      

    โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ดูแลอนุบาลและปฐมวัย และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน  ค่าท่ีพัก  
ค่าจ้างเหมารถ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
*โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
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ฝึกอบรมและการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*อยู่แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2561-2565) 
 ลำดับที่ 5 หน้าที่ 91 

    โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก จำนวน 5,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก โดยมี
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่12 หน้าที่ 193 

      

    โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท ์โต๊ะ เก้าอ้ี เวทีเครื่องเสียง 
 ของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนค่าจัดตกแต่งถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย  และรายจ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 
  พ.ศ. 2565)ลำดับที ่6 หน้าที่ 91 

      

    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท 

      

  
ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษานอก
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าบัตรเข้าชมงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและรายจ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่9 หน้าที่ 92 

      

   ค่าวัสดุ รวม 2,655,000 บาท 
   วัสดุอื่น จำนวน 2,655,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษา 
ปีที ่6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ทั้ง 5 โรงเรียน จำนวน 1,165 คน ระยะเวลา 260 วัน 
โรงเรียนหนองน้ำใส  จำนวน 600 คน เป็นเงิน 1,248,000.- บาท 
โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์  จำนวน 170 คน  เป็นเงิน 353,600.- บาท 
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โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร  จำนวน 185 คน     เป็นเงิน 384,800.- บาท 
โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา  จำนวน 80 คน        เป็นเงิน 166,400.- บาท 
โรงเรียนสง่าพัฒนา  จำนวน  130 คน          เป็นเงิน 270,400.- บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตำบล หนองน้ำใส สำหรับเด็กเล็ก
จำนวน 120 คน ระยะเวลา 260 วัน จำนวน 228,800 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที่ 1,2 หน้าที่ 91 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนอง
น้ำใส เป็นไปตาม 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
รายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย
ประกอบการ  พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท    
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จำแนกรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

      

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,248,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,390,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,390,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน ให้แก่ 

      



๕๗ 
 

    

1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
3.นักวิชาการสาธารณสุข  
4.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ   
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35  
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือ 
สั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผน
อัตรากำลังสามปี(พ.ศ. 2561-2563) 

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาล 
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
    ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3 ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน 
   นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สำนักงาน ก.ท.จ.,ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.
16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่ายเงินเดือน  
   ,หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา 
    ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม  ระเบียบหนังสือสั่งการ  
  1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
  2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
    พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 
สามปี(พ.ศ. 2561-2563) 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง แยกเป็น 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
2.พนักงานจ้างทั่่วไป จำนวน 9 อัตรา 
 ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/ 
   ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 
   สามปี(พ.ศ. 2561-2563) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,425,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35 ,หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี), 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับ
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ที ่4) พ.ศ. 2562  
 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์จะได้รับเป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
   บุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 59 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4188 ลว. 9 ธ.ค. 48 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงิน
สวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี) 
    

      

   ค่าใช้สอย รวม 940,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 470,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น จ้างเหมาบริการแรงงาน
หรือเครื่องจักรในการปรับเกรดบ่อขยะ จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน จ้าง
เหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเย็บปก จ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เก็บขยะ จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไป
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ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

    โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสนุขบ้า จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สนุขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่า
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าป้าย
รณรงค ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 
*เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
*เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับที ่1 หน้าที่ 83 

      

    โครงการคัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
โครงการ ฯ เช่น ค่าถังขยะ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถังขยะ ค่า
เอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ไวนิล ค่าป้ายรณรงค ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่  83  

      

    โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือตรวจคัด
กรองโรคตาต้อกระจกให้กับประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองน้ำใส  เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าถังขยะ ค่าเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการ
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ้างเหมาบริการ ค่าป้าย ไวนิล ค่าป้าย
รณรงค ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับที ่4 หน้าที่ 83 

    โครงการปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ากากน้ำตาล 
ค่าหัวเื้อ ค่าเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายรณรงค ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที่ 5 หนา้ที่ 83 

      

    โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลหนองน้ำใสเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารจ้าง
เหมาบริการ ค่าป้าย ไวนิล ค่าป้ายรณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับที ่6 หน้าที่ 84 

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การ
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย
และแมลงที่เป็นพาหะ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสารเคม ีค่าเอกสาร
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
ป้ายรณรงค ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ 
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
*เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 84 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ทีแ่ก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (กองสาธารณสุขฯ) 

   ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่าวสัสดุ
สำนักงาน ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพ้ืน ตะแกรงว่างเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงยึด
ประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่น
ป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบแสง(ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจำลอง และอ่ืนที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึก 
ปลิ้น เทป พีวีซีแบบใส ไม้บรรทัด คลิป แม็ก เข็มหมุด แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชน ในสำนักงาน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท 



๖๓ 
 

    

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
(1)รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รัซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ดอก
ลำโพง แผงวงจรผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุ
สื่อสาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) (กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะ เครื่อมมือทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความ
สะอาด เช่นไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น  น้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค ถุง
ดำ เข่ง ฯลฯ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่า

      



๖๔ 
 

    

วัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ถังขยะ เครื่อมมือทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความ
สะอาด และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปู
โต๊ะ  น้ำยาล้างมือฆ่าเชื้อโรค ถุงดำ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) (กองสาธารณสุข) 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาตรวจหา
เชื้อแบคทีเรีย น้ำยาตรวจสารตกค้างในอาหาร น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เคมีภัณฑ์
น้ำยาต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์ วัคซีน สารเคมี แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด ชุด
ตรวจสารเสพติด ชุดตรวจสารเคมีเกษตร ฯลฯ 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย

      



๖๕ 
 

    

ดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)  

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ เครื่องแบบเสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า
รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  เช่น ชุดฝึก อปพร เสื้อกางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ เครื่องแต่ง
กายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ ตามมาตรฐานการแพทย์
ฉุกเฉิน และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808,2/ ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจำแนก
ประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3) รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าระ
กันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
4) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ 

      



๖๖ 
 

    

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม 
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่
คง สภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,  
   Memovable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash driv
e) เทปบันทึกข้อมูล ข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรือ อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น Ram ) คัดชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mose) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
Card) Enternet Card ,Lan Card ,Antivirus Card ,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette),แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk),แบบซีดี(CD Rom) แบบออพติคอล(Optical) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)  

      
  

       
  งบลงทุน รวม 13,400 บาท 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 13,400 บาท 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 5,500 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก 2 ชั้น ขนาด 5 ฟุต (มอก.) จำนวน 1 หลัง 
รายละเอียดดังนี้ 
 - ตู้บานเลื่อนทำด้วยเหล็ก 
 - ขนาด 5 ฟุต หรือประมาณกว้าง 149 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. 
 - ด้านหน้าติดกระจกในมองเห็นด้านใน 
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 - ด้านในมีชั้นปรับระดับได้ 
 - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 7,900 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดำ (18 หน้า/นาที)  
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท 
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       

    โครงการอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

จำนวน 420,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ในการสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนอง
น้ำใส จำนวน 21 ชุมชน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพ่ือจัดทำโครงการตาม
แนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น โครงการอบรม
หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ 
 *จัดตั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 *จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/
ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)ลำดับที่ 9 หน้าที่ 84 

      

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,029,500 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,443,500 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,443,500 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,707,540 บาท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  ให้กับพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ,
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง,นายช่างโยธา,และนายช่างไฟฟ้า 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 35 หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.
อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี)(กองช่าง) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
1 ผู้อำนวยการกองช่าง อัตราเดือนละ  3,500 บาท  
2 หัวหน้าฝ่ายออกแบบแผนและก่อสร้าง อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน  
ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ม. ๓๕ 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
   การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
3 ประกาศ ก.ท.จ. ,ก.ท.จ. และ กอบ.ต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ 
   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.ท.จ. ,ก.
อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลว.16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเบิกจ่าย
เงินเดือน ,หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 611,940 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน/เงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน ให้กแก่ผู้ช่วย
นายช่างโยธา,ผู้ชว่ยนายช่างโยธา ,ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการและคนงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ  
  1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35     
  2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
     พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่ง 
  การ/ ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 64,020 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไป
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ตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 
1 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35      
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และหนังสือสั่งการ/ 
   ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

  งบดำเนินงาน รวม 586,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 356,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณี
พิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ,
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ   
-พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ม. 35  
-หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
-หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลว.
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะบุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี), 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันที่ที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2562  
 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์จะได้รับเป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
   เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
   บุตร ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
3 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มิ.ย. 59 
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/
ว 4188 ลว. 9 ธ.ค. 48 เรื่อง  
   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิ์การเบิกเงินสวัสดิการผู้บริหารท้องถิ่นและ 
   หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ฯ  ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  ฯลฯ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไป
ตามระเบียบและหนังสือดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559     และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) (สำนักปลัด) 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
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ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 855,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 855,000 บาท 
   ค่าวัสดุ รวม 855,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
(1)รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้ 
(1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
(2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอไฟฟ้า เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รัซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับ
วิทยุ โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ดอก
ลำโพง แผงวงจรผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ แบตเตอร์รี่วิทยุ
สื่อสาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
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รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า ได้แก่ ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลงต่าง จอง สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบ
ไสไม ้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก  เช่น ตะหลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม ได้แก่ ตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี  อิฐ หิน ปูน ทราย สี  กระเบื้องและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ได้แก่ ท่อ
น้ำ อุปกรประปา ท่อน้ำบาดาล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย    
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัทซ์ พวงมาลัย สายพานใบพัดลม หม่อ
น้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
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สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า 
  ประกันภัย  ค่าติดต้ัง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(วีดีโอเทป ,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่าย
ดาวเทียม ป้ายประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
4)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี 
   อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด    
   เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่ 
   คุ้มค่า เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม 
   สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่ 
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   คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Diskette,Floppy Disk,  
   Memovable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc ,Flash drive)
   เทปบันทึกข้อมูล ข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับ 
   คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ 
   ต่อเนื่อง สายเคเบิล และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ 
   อะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพดังเดิมที่ 
   มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์(Key board) เมนบอร์ด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เช่น Ram ) คัดชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mose) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ็อกซ์
(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
(Card) Enternet Card ,Lan Card ,Antivirus Card ,Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette),แบบ
ฮาร์ดดิสต์(Hard Disk),แบบซีดี(CD Rom) แบบออพติคอล(Optical) และ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ  ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) 

      
  

       
 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 305,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 305,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ ให้สมารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 
1)ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว. 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว. 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
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ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

   ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัย 
   ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคครัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจรและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ยางรถยนต์ น้ำมันแบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา  
ฟีล์มกรองแสง และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
3)ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ
หรืออะไหล่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้มีลักษณะคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัทซ์ พวงมาลัย สายพานใบพัดลม หม่อ
น้ำ แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก ตะหลับลูกปืน กระจกมอง
ข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี)  

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ
เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ วัสดุหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน

      



๗๗ 
 

    

ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณและหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่แก้ไขถึงปัจจุบัน
(ถ้ามี) 

   วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงคนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1)รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ 
   สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3)รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ฯลฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ดังต่อไปนี้ 
1)ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแล้วไม่
คุ้มค่า เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผ่านไถกระทะ คาดซี่
พรวนดิน เครื่องดักแมลง ฯลฯ 
2)ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ่สิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพได้ ในระยะเวลาอันสั้นไม่คง
สภาพเดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดสัตรุพืชหรือสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์ ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 310,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุม/อบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้กับ คณะกรรมการชุมชน  ผู้นำชุมชนและประชาชน เกี่ยวกับค่าจ้าง
เหมาเต้นท ์โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า

      



๗๘ 
 

    

วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 3 หน้าที่ ุ69    

    โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานให้
ความรู้เก่ี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน เจ้าหน้าที่และประชาชน เกี่ยวกับค่าจ้างเหมา
เต้นท ์โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 4 หน้าที่ ุ69    

      

    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสนับสนุน อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับชุมชนและ
ประชาชน หรือกลุ่มอาชีพ เช่นค่าจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)ลำดับที่ 5 หน้าที่ ุ70  

      

    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงต่อเด็กสตรีและครัวเรือน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงต่อ เด็ก สตรี และครัวเรือน ให้กับผู้นำ
ชุมชนและประชาชน  ค่าจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 11 หน้าที่ ุ104  

      

    โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เช่น  ค่าจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ถ้า
มี) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)ลำดับที่ 12 หน้าที่ 104 

      



๗๙ 
 

    

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชน(อบรมกฏจราจรเพื่อความ
ปลอดภัยเด็กและเยาวชน) 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็ก
และเยาวชน (อบรมกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยเด็กและเยาวชน)  ค่าจ้าง
เหมาเต้นท ์โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565)ลำดับที่ 14 หน้าที่ ุ105  

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 240,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    - โครงการส่งนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกับองค์กรอ่ืน 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าชุด
กีฬา และค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาเขากระโดนเกมส์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพ้ืนบ้าน เช่น
การแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล ตะกร้อ กีฬาพ้ืนบ้าน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาเงินรางวัล  ฟุตบอล ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ค่าเช่าสนาม ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีป่ระจำสนาม ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่ 1  หน้าที่  86 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬา เยาวชน ประชาชน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นค่าชุด

      



๘๐ 
 

    

กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่ 3  หน้าที่  86 

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ห่วงยาง 
ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง เชือกกระโดด ลูกตะกร้อ 
ตะกร้าหวายแชร์บอล นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เปตอง และวัสดุอื่น ๆ 

      

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 385,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 385,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จ่ายในโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอสีคิ้ว และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่4 หน้าที่ 86 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ค่าเช่าเก้าอ้ี โต๊ะ เต้นท ์ค่าเวทีเครื่อง
เสียง ระบบแสงเสียง ค่าตกแต่งทำความสะอาดสถานที่  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ การแสดง ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
โฆษณา ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่9 หน้าที่ 87 

      

    ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
ปัจจัย เครื่องไทยธรรมค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย

      



๘๑ 
 

    

ประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำ
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง- เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่11 หน้าที่ 87 

    โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน นักเรียน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยาวชน นักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมค่าสมนาคุณวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่14 หน้าที่ 88 

      

    โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จำนวน 15,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
วัฒนธรรม และและประเพณีท้องถิ่น ในกิจกรรมงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
ท่านท้าวสุรนารี ร่วมกับอำเภอสีคิ้ว โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ
ซุ้มและตกแต่งในการนำสินค้า OTOP ของดีประจำตำบลร่วมแสดงในงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี อำเภอสีคิ้วและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที่ 5 หน้าที่ 87  

      

    โครงการประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว จำนวน 120,000 บาท 

      

  
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุ
และวันครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเวเทีเครื่องเสียง ค่าจัดตกแต่งสถานที ่ ค่า
ปัจจัย เครื่องไทยธรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่าป้าย
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง- เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่6 หน้าที่ 87 

      

    โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาและวันวิสาขบูชา จำนวน 10,000 บาท 



๘๒ 
 

    

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันมาฆะบูชาและวันวิสาขบูชา โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการค่าปัจจัย เครื่องไทยธรรม ค่าใช้ในพิธีการทาง
ศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 ถึง 2565)ลำดับที ่12 หน้าที่ 87 

      

 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 5,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น 
(1.)ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 45,000.-
บาท ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน หรือศึกษาดูงาน เป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึกค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างทำ
ป้าย ค่าจ้างดนตรี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ให้ตั้ง
งบประมาณไม่เกินปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ี
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่28 กรกฎาคม 2548 
(2.)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งไว้ 45,000.- บาท    
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 6,249,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 6,249,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,249,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
    ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนกระถิน-บำรุงไทย ม.8 จำนวน 495,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 815 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  

      



๘๓ 
 

    

 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ 
 ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  
 2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 2 หน้า 152  

    โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 หน้าวัดคุ้มซับแห้ง จำนวน 353,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 159 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 สามแยกตลาดหนองน้ำใส เชื่อม
ถนนลาดยาง 

จำนวน 90,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ 
 ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 9 หน้าที่ 113 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านผู้ใหญ่เติ่ง จำนวน 344,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
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 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 4 หน้าที่ 164 

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 ซอย 3 จำนวน 245,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 6 หน้าที่ 168 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12 ซอยเพิ่มพูน จำนวน 466,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล
หนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 172 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 ซอยลานตาก จำนวน 221,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล
หนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 3 หน้าที่ 178 
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    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 16 ชุมสาม - ไพรสาลี จำนวน 466,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ ุ6 หน้าที่ 189 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มบัวชมพู จำนวน 384,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 10 หน้าที่ 121 

      

    โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 2 หน้าวัดหนองไทร จำนวน 307,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 8 หน้าที่ 125 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 17 ซอย 6 จำนวน 364,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 118
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตำบลหนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข

      



๘๖ 
 

    

เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับทีี่ 7หน้าที่ 198 

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองเกตุ ไทรงาม จำนวน 332,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด  
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 9 หน้าที่ 130 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ศาลปู่ตา จำนวน 359,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ  รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 14 หน้าที่ 136 

      

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 คุ้มเห็ดปลวก จำนวน 273,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 10 หน้าที่ 142 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สง่า - เขากระโดน จำนวน 462,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด 
 เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 7 หน้าที่ 148 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 ดงเค็ง-รร.ทับ6 จำนวน 364,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 5 หน้าที่ 182 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 15 จำนวน 364,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร าว 250 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 5หน้าที่ 185 

      

    โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมูที่ 18  ซอย 1-5(ซอยกลางบ้าน) จำนวน 360,000 บาท 

      

  
ก่อสร้างถนนลาดยาง  กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด เป็นไปตาม 
-พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับ ที ่13 พ.ศ.2552  
-หนังสือกรมส่งเสริม ฯ ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง

      



๘๘ 
 

    

วันที่ 9 มิถุนายน  2558 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 8 หน้าที่ 240 

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 55,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 55,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ปลูก ศึกษาพันธุกรรมของ
พืชตามโครงการพระราชดำริ ประจำปี 2562 เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าโต๊ะ ค่าเก้าอ้ี ค่าเครื่อง
เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว164  ลง
วันที่ 26 มกราคม 2558  ,แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565)ลำดับที ่2 หน้าที่ 71 

      

    โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เกษตรกรเพ่ือส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ให้กับเกษตรกรในตำบล
หนองน้ำใส เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สถานที ่ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน  ค่าวัสดุ ค่าชุดเครื่องแบบการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับ
ที ่1 หน้าที่ 73 

      

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 30,000 บาท 
  งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2563 จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลก
ร้อนประจำปี 2562  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่ม ค่าโต๊ะ ค่าเก้าอ้ี ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0801.2/ว
1931  ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)ลำดับที่ 4 หน้าที่ 71  

      



๘๙ 
 

    

    โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักน้ำ รักป่า รัก
แผ่นดิน  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าโต๊ะ ค่าเก้าอ้ี ค่า
เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับ
ที ่5 หน้าที่ 72 

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 19,199,300 บาท 
  งบกลาง รวม 19,199,300 บาท 
   งบกลาง รวม 19,199,300 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 245,260 บาท 

      

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนอง
น้ำใส และ พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณี
นายจ้าง ในอัตราร้อยละห้า ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายเพ่ือสมทบเงินค่า
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส และผู้ดูแล
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จำนวน 4 อัตรา งบประมาณตั้ง
ไว้ 25,680 บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/
ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  เรื่อง  การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(ฉบับที ่3) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปีในอัตราร้อยละสองของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีที่เทศบาลต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานจ้างเพื่อ
คุ้มครองให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
หาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
-หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที ่รง 0625/ว 5344 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงแรงงาน ด่วนที่สุด ที ่รง 0625/ว 2506 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 

      



๙๐ 
 

    

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 4172  ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561 และหนังสือสั่งการ/ระเบียบ ฯ ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี)  

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,000,000 บาท 

      

  
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้การ
สงเคราะห์รายเดือนขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-
69 ได้รับ 600 บาท ,อายุ 70-79 ได้รับ 700 บาท ,อายุ 80-
89 ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1000 บาท   
จำนวน......................    คน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 118 ลง
วันที่ 15  มกราคม  2556  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 โครงการอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ลำดับที่ 2 หน้าที่ 102 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,700,000 บาท 

      

  
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล
ภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสวัสดิการเบี้ยความพิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ จำนวน..............................คน 
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/
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ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559  
โครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ลำดับ
ที ่3 หน้าที่ 102 
  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์
ที่แพทย์ให้การรับรองและวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ได้รับเบี้ยยังชีพ ราย
ละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน  10  คน การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0891.3/ ว 1468 ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565)ลำดับที่ 4 หน้าที่ 102 

      

   สำรองจ่าย จำนวน 517,060 บาท 

      

  
เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือ
เมื่อเกิดสาธารณภัยพิบัติ หรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามหนังสือสั่งการ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667 ลง
วันที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4224  ลง
วันที่  10  ตุลาคม  2554   เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  น้ำท่วม
ฉับพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำล้นตลิ่ง 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่ มท  0808.2/ว  3215  ลง
วันที่  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/
ว 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที ่ มท  0891.2/ว  4515  ลง
วันที่  11  สิงหาคม 2558  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย  น้ำท่วมฉับพลัน   น้ำป่าไหลหลาก  และดินถล่ม 
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/
ว 843  ลงวันที่ 28 เมษายน 2559  เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/
ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  เรื่อง  การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 

      



๙๒ 
 

    

8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที ่มท 0808.2/ว 3358  ลง
วันที่ 29  ตุลาคม  2553 
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.2/
ว 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   เรื่อง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3456 ลง
วันที่ 19  มิถุนายน 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว  4072  ลง
วันที่  15  กรกฎาคม  2559เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      
  

       
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 1,000 บาท 

      

  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้  1,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นต่าง ๆ ในการจัดการจราจร ซ่ึง      
     ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และจ่ายเป็น      
     ค่ารณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ยาน 
     ยนต์และการจราจร เช่น สัญญาณไฟจราจร 
     ทาสี  ตีเส้น  กระจกโค้ง ไฟส่องสว่าง ฯลฯ 

      

    ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 52,400 บาท 

      

  
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
     ตั้งไว้ 52,400  บาท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  
     เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว 
    (ไม่รวมเงินกับ เงินอุดหนุนทุกประเภท ) 

      

    เงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ เป็นเงินที่จ่ายเพ่ือช่วยเหลือการดำรงชีพ
ให้แก่ผู้รับบำนาญ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน โดยจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ สิทธิในการขอรับเป็นไปตามอัตราและวิธีการกำหนดใน
กฎกระทรวงดังนี้ ไม่เกิน 15 เท่าของบำนาญรายเดือน  แต่ไม่
เกิน 400,000 บาท โดยขอรับดังนี้ 
(1) อายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่
เกิน 200,000 บาท 
(2) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่
เกิน 400,000 บาท แต่ถ้าใช้สิทธิตาม(1)ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น 
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
 -พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2556 
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-กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรง
ชีพ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548  
-กฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรง
ชีพ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 
-หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

    เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 318,864 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญเป็นเงินค่าตอบแทนความชอบที่ได้รับมาซึ่ง
จ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ
บำนาญ   เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
-หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว25 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

    เงินเพ่ิมร้อยละ 25 จากเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 79,716 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมจากเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินบำนาญ มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมร้อยละ 25 ของเงินบำนาญปกติ หรือ
เงินบำนาญพิเศษ จากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษที่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับ แต่เมื่อรวมเงินเพ่ิมดังกล่าว
กับเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษเข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่สูงกว่า
เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้น
จากราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้ 
-พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546  
-หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.5/ว25 ลง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมการส่งเงินสมทบทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  
-และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที ่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.3/
ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ให้เทศบาลสมทบเข้าระบบ
หลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์การบริหารสวนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยตั้งเงิน
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สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

   เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0312/ว 1095 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
ท้องถิ่นผู้รับบำนาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถึงแก่ความตาย และ
หนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ถ้ามี) 

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 550,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกอทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ต้ัง
จ่ายตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจำปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู ้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)   
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ ๑ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจำปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู ้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  ตาม
พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546   
3)  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 40 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
4)  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2558  เรื่อง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
5)  หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ด่วน
มาก ที ่มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 -และหนังสือสั่งการ/ระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน(ถ้ามี) 
 
 
  

      



๙๕ 
 

    

นายปราณี  ข้อสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส จะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
    (ประธานสภาฯ)   ปีงบประมาณ 2563 หรือไม่  

       ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ  10 เสียง 

  ไม่รับหลักการ   - เสียง 

  งดออกเสียง   1 เสียง 

  (องค์ประชุม 11 เสียง)  

นายปราณี  ข้อสว่าง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เมื่อรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
    (ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แล้วนั้น ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา ตามข้อ 49 กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสเสนอจำนวน
คณะกรรมการฯ และเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับเป็นกรรมการแปรญัตติ พร้อม
สมาชิกรับรอง 2 ท่าน 

    นายไสว  สุดหา   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปร 

    (สมาชิกสภาฯ)  ญัตติ จำนวน 7 ท่าน ผู้รับรอง นายสุทิน พิผ่วนนอก และนายประดิษฐ์  ปานทอง 

นายปราณี  ข้อสว่าง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้สมาชิกสภาฯ 
    (ประธานสภาฯ)  ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่าย

ประจำปี 2563 

นายสมส่วน เสรีสิริพันธ์  ผมขอเสนอนายชาตรี  อินทร์ประดิษฐ์ ครับ ผู้รับรอง นางดาวรุ้ง มืมขุนทด 
    (สมาชิกสภาฯ)  และนายประเสริฐ พวงชมพู 

นายชาตรี อินทรประดิษฐ์  ผมขอเสนอนายประเสริฐ  พวงชมพู ครับ ผู้รับรอง  นางสาวแสงจันทร์ 
    (สมาชิกสภาฯ)  พวงชมพู และนายสมส่วน  เสนีสิริพันธ์ 

นางสาวแสงจันทร์ พวงชมพู  ดิฉันขอเสนอนายสมส่วน เสรีสิริพันธ์ ค่ะ ผู้รับรอง นายชาตรี อินทรประดิษฐ์ 
      (สมาชิกสภาฯ)  และนายประเสริฐ  พวงชมพู 

    นายไสว  สุดหา   ผมขอเสนอนายสุทิน  พิผ่วนนอก ครับ ผู้รับรอง นายถาวร ศรีวิเศษ 
    (สมาชิกสภาฯ)  และนายประดิษฐ์  ปานทอง 

นายประเสริฐ พวงชมพู  ผมขอเสนอนางดาวรุ้ง มืมขุนทด ครับ ผู้รับรอง นายชาตรี อินทร์ประดิษฐ์ 
    (สมาชิกสภาฯ)  และนางสาวแสงจันทร์  พวงชมพู  

 นายถาวร  ศรีวิเศษ   ผมขอเสนอนายประดิษฐ์  ปานทอง ครับ ผู้รับรอง นายไสว   สุดหา 
   (สมาชิกสภาฯ)  และนายสมส่วน  เสนีสิริพันธ์ 

นางดาวรุ้ง  มืมขุนทด  ดิฉันขอเสนอนางแสงจันทร์ พวงชมพู คะ ผู้รับรอง นายชาตร ีอินทร์ประดิษฐ ์
   (สมาชิกสภาฯ)  และนายสมส่วน  เสนีสิริพันธ์  

นายปราณี  ข้อสว่าง  เมื่อได้รายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติครบจำนวนแล้วให้สมาชิกสภา 
    (ประธานสภาฯ)  เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ได้เสนอกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติและกำหนดวัน

ประชุมแปรญัตติ 



๙๖ 
 

    

นายไสว  สุดหา   ผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติรับคำแปรญัตติในวันที่ 28,29 และ  
    (สมาชิกสภาฯ)  30  สิงหาคม  2562  และวนัประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันจันทร์ ที่       

2  กันยายน 2562 

  ที่ประชุม  มีมติรับรอง 10 เสียง 

  ไม่รับรอง  - เสียง 

  งดออกเสียง   1 เสียง 

  (องค์ประชุม 11 เสียง) 

นายปราณี  ข้อสว่าง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส ขอนัดที่ประชุม ให้ประชุมในวาระที่2 
    (ประธานสภาฯ)  และวาระที่ 3 ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ในสมัยประชุมนี้ และจะได้ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรณี 
สมาชิกผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   - ไม่มี – 

      ปิดประชุม   เวลา  16.30  น.   

 

 

 

 

(ลงชื่อ)     นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข ผู้จดรายงานการประชุม 
                 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญสุข  

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      นายปราณี  ข้อสว่าง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         นายปราณี  ข้อสว่าง       

    ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 


