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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองขาว

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลหนองขาว จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองขาวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหนองขาวจึง
ขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 65,940,471.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 51,792,724.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,722,284.00 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 5 โครงการ รวม 
60,572.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 12 โครงการ รวม 2,637,200.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 49,092,246.63 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 131,173.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 763,265.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 668,304.94 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 60,064.05 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,200.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 22,894,166.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,574,073.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,864,295.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 42,957,943.57 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,664,983.98 บาท

งบบุคลากร จํานวน 16,231,233.07 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,516,405.58 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,417,322.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,127,998.94 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 20,295.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,509,525.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

ประเภทกิจการประปา   กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

รายรับจริง จํานวน 3,300,619.26 บาท

รายจายจริง จํานวน 2,430,071.65 บาท

กําไรสะสม จํานวน 0.00 บาท

เงินสะสม จํานวน 9,491,857.87 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 2,791,421.70 บาท

กูเงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,448,286.58 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 334,962.90 400,000.00 200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบ
อนุญาต

795,887.20 567,200.00 475,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 572,295.09 666,300.00 700,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,198.00 152,300.00 30,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,744,343.19 1,795,800.00 1,410,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,861,600.54 21,941,200.00 22,350,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,861,600.54 21,941,200.00 22,350,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,521,298.00 25,263,000.00 25,239,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

23,521,298.00 25,263,000.00 25,239,200.00

รวม 50,127,241.73 49,000,000.00 49,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ทามวง  จ.กาญจนบุรี

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,978,984.22 12,276,340.00 12,358,900.00

งบบุคลากร 15,243,348.70 18,810,540.00 19,261,400.00

งบดําเนินงาน 8,270,879.32 11,822,120.00 11,079,000.00

งบลงทุน 3,005,431.41 4,911,000.00 4,934,700.00

งบเงินอุดหนุน 1,094,000.00 1,180,000.00 1,366,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,592,643.65 49,000,000.00 49,000,000.00

รวม 38,592,643.65 49,000,000.00 49,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตําบลหนองขาว

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,694,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,473,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,190,960

แผนงานสาธารณสุข 2,382,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,452,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,128,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 320,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,358,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 49,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,891,240 536,200 1,880,000 9,307,440
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,266,600 536,200 1,880,000 6,682,800

งบดําเนินงาน 2,150,000 42,000 792,000 2,984,000
    ค่าตอบแทน 530,000 42,000 335,000 907,000

    ค่าใช้สอย 930,000 0 377,000 1,307,000

    ค่าวัสดุ 430,000 0 80,000 510,000

    ค่าสาธารณูปโภค 260,000 0 0 260,000

งบลงทุน 2,297,000 0 0 2,297,000
    ค่าครุภัณฑ์ 1,773,000 0 0 1,773,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 524,000 0 0 524,000

งบเงินอุดหนุน 106,000 0 0 106,000
    เงินอุดหนุน 106,000 0 0 106,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 1/7



งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 11,444,240 578,200 2,672,000 14,694,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบบุคลากร 1,591,000 0 1,591,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,591,000 0 1,591,000

งบดําเนินงาน 334,000 70,000 404,000
    ค่าตอบแทน 174,000 0 174,000

    ค่าใช้สอย 10,000 70,000 80,000

    ค่าวัสดุ 150,000 0 150,000

งบลงทุน 478,000 0 478,000
    ค่าครุภัณฑ์ 188,000 0 188,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 290,000 0 290,000

                              รวม 2,403,000 70,000 2,473,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดับ

รวม

งบบุคลากร 4,555,960 0 0 4,555,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,555,960 0 0 4,555,960

งบดําเนินงาน 731,200 2,595,800 80,000 3,407,000
    ค่าตอบแทน 326,200 0 0 326,200

    ค่าใช้สอย 150,000 1,797,500 30,000 1,977,500

    ค่าวัสดุ 130,000 798,300 50,000 978,300

    ค่าสาธารณูปโภค 125,000 0 0 125,000

งบลงทุน 238,000 30,000 0 268,000
    ค่าครุภัณฑ์ 188,000 30,000 0 218,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 0 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 960,000 0 960,000
    เงินอุดหนุน 0 960,000 0 960,000

                              รวม 5,525,160 3,585,800 80,000 9,190,960

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 945,000 0 945,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 945,000 0 945,000

งบดําเนินงาน 623,000 514,000 1,137,000
    ค่าตอบแทน 98,000 144,000 242,000

    ค่าใช้สอย 120,000 220,000 340,000

    ค่าวัสดุ 405,000 150,000 555,000

งบลงทุน 300,000 0 300,000
    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 0 300,000

                              รวม 1,868,000 514,000 2,382,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 2,235,000 0 0 2,235,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,235,000 0 0 2,235,000

งบดําเนินงาน 1,306,000 0 1,020,000 2,326,000
    ค่าตอบแทน 245,000 0 0 245,000

    ค่าใช้สอย 290,000 0 1,020,000 1,310,000

    ค่าวัสดุ 621,000 0 0 621,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 0 0 150,000

งบลงทุน 1,225,700 366,000 0 1,591,700
    ค่าครุภัณฑ์ 525,700 0 0 525,700

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 700,000 366,000 0 1,066,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 0 0 300,000

                              รวม 5,066,700 366,000 1,020,000 6,452,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 627,000 0 627,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 627,000 0 627,000

งบดําเนินงาน 51,000 450,000 501,000
    ค่าตอบแทน 51,000 0 51,000

    ค่าใช้สอย 0 450,000 450,000

                              รวม 678,000 450,000 1,128,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 320,000 320,000
    ค่าใช้สอย 320,000 320,000

                              รวม 320,000 320,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
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แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,358,900 12,358,900
    งบกลาง 12,358,900 12,358,900

                              รวม 12,358,900 12,358,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองขาว
อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว

อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 200,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 475,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 12,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 800 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 2,500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 30,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
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ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 700,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 700,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 30,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จํานวน 500 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,350,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จํานวน 400,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,500,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

โดยประมาณการตั้งรับไว้เพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,239,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา

จํานวน 25,239,200 บาท

โดยประมาณการตั้งรับเพื่อให้ใกล้เคียงกับจํานวนที่เก็บได้จริง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอ ทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 247,000.00 -59.51 % 100,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 221,783.01 253,269.86 244,344.80 3,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 8,029.40 6,286.15 6,116.10 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 71,382.00 77,148.00 84,502.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 301,194.41 336,704.01 334,962.90 400,000.00 200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,542.30 2,289.20 2,289.20 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 9,406.00 786.00 863.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 179,835.00 165,900.00 161,560.00 210,000.00 -28.57 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา

1,500.00 1,000.00 400.00 800.00 0.00 % 800.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,740.00 1,280.00 1,790.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 680.00 530.00 230.00 800.00 -37.50 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 450.00 0.00 800.00 275.00 % 3,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

     คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 44,950.00 16,600.00 22,300.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 58,180.00 180,631.00 562,315.00 230,000.00 8.70 % 250,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 740.00 420.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 4,000.00 0.00 4,000.00 6,000.00 -83.33 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

18,500.00 18,100.00 17,100.00 23,000.00 -56.52 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

16,640.00 16,740.00 14,400.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,400.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 -87.50 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 230.00 5,944.00 280.00 900.00 -44.44 % 500.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 985.00 730.00 750.00 3,900.00 -74.36 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,440.00 2,440.00 2,890.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 343,028.30 420,160.20 795,887.20 567,200.00 475,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 621,416.55 573,127.78 572,295.09 666,300.00 5.06 % 700,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 621,416.55 573,127.78 572,295.09 666,300.00 700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 85,000.00 108,000.00 18,500.00 73,000.00 -86.30 % 10,000.00
     คาสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 1,300.00 -61.54 % 500.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 56,496.00 21,565.00 22,698.00 78,000.00 -74.36 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 141,496.00 129,565.00 41,198.00 152,300.00 30,500.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์ 419,716.27 456,150.74 437,018.87 505,000.00 -20.79 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 16,411,021.10 16,811,690.38 17,084,250.72 15,436,200.00 0.41 % 15,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,272,249.16 2,455,381.66 2,241,388.35 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,766.36 22,507.98 79,634.99 90,000.00 66.67 % 150,000.00
     ภาษีสุรา 1,118,368.14 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,695,135.66 4,265,603.92 4,590,612.12 3,000,000.00 33.33 % 4,000,000.00
     คาภาคหลวงแร 56,420.79 47,889.99 55,833.17 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 37,845.54 36,360.38 46,901.32 80,000.00 -37.50 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

311,610.00 383,534.00 288,661.00 280,000.00 -28.57 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 37,300.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,424,133.02 24,479,119.05 24,861,600.54 21,941,200.00 22,350,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

22,561,156.00 22,543,653.00 23,521,298.00 25,263,000.00 -0.09 % 25,239,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,561,156.00 22,543,653.00 23,521,298.00 25,263,000.00 25,239,200.00
รวมทุกหมวด 47,392,424.28 48,482,329.04 50,127,241.73 49,000,000.00 49,000,000.00
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

198,720.00 198,720.00 182,160.00 198,720.00 0 % 198,720

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

1,374,480.00 1,287,540.00 1,275,120.00 1,259,400.00 18.34 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720.00 2,421,780.00 2,392,800.00 2,393,640.00 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,009,800.00 2,153,212.00 2,586,450.00 2,762,400.00 10.32 % 3,047,400

เงินประจําตําแหนง 122,300.00 142,306.00 144,000.00 144,000.00 0 % 144,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอทามวง    จังหวัดกาญจนบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินวิทยฐานะ 76,300.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380.00 216,420.00 227,340.00 247,800.00 0.16 % 248,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 674,040.00 603,909.00 584,376.00 658,000.00 0.15 % 659,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 84,000.00 72,047.00 73,499.00 84,000.00 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,171,820.00 3,271,894.00 3,699,665.00 3,980,200.00 4,266,600
รวมงบบุคลากร 5,680,540.00 5,693,674.00 6,092,465.00 6,373,840.00 6,891,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 320,000.00 31.25 % 420,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 38,000.00 64,000.00 -6.25 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,390.50 20,190.00 54,295.00 20,000.00 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 15,390.50 20,190.00 92,295.00 404,000.00 530,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 253,007.05 275,356.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 211,739.00 0.00 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่บริการ 0.00 0.00 0.00 122,600.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแตงต้นไม้ ทําความสะอาด ภายในศูนย
พัฒนาศูนยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส เทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแตงต้นไม้ ทําความสะอาดภายในศูนย
พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

3) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อทําความ
สะอาดบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,450.00 4,875.00 9,775.00 4,100.00 143.9 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการจัดงานวันสําคัญตางๆ 8,695.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 0.00 20,900.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

0.00 59,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายโครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย 
"องคพอหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู
สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรําลึก ใน
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร

95,305.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับบุคลากรของเทศบาล

540.00 10,400.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 14,893.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการวันพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 65,535.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน สําหรับบุคลากรของเทศบาล

221,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และงานพระราชพิธี

9,140.00 11,360.00 24,400.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

32,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ

0.00 4,150.00 0.00 0.00 0 % 0
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คาใช้จายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

0.00 0.00 3,550.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล 800.00 1,870.00 1,000.00 0.00 100 % 5,000

คาใช้จายในการจัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาเทศบาล และจัดทําเทศบัญญัติ

15,055.00 7,320.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

79,798.00 358,946.00 111,941.10 170,000.00 -70.59 % 50,000

คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสาร

20,000.00 30,000.00 45,000.00 30,000.00 0 % 30,000

คาใช้จายในการสงเสริมการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 20,665.00 17,000.00 17.65 % 20,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจัดเวทีสาธารณะด้านการทอง
เที่ยว:การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และ
งานพระราชพิธี

0.00 0.00 0.00 3,500.00 757.14 % 30,000
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โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้าน
กิจการสภา สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0.00 56,540.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาองคกร (Organization 
Development)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0.00 0.00 0.00 24,000.00 -58.33 % 10,000

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0.00 0.00 0.00 25,000.00 20 % 30,000

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป 0.00 0.00 23,770.00 0.00 100 % 250,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรม และ
จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0

เตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

179,263.10 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 96,208.77 83,571.13 46,740.89 148,000.00 -32.43 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,024,281.92 994,723.13 559,373.99 719,600.00 930,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 136,316.00 56,745.00 114,722.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,700.00 41,695.70 21,957.32 24,000.00 108.33 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,400.00 22,760.00 18,250.20 30,000.00 0 % 30,000
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วัสดุกอสร้าง 8,912.00 21,267.00 37,791.00 130,000.00 -76.92 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 25,600.00 14,720.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,415.52 112,075.38 106,346.48 97,000.00 3.09 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 1,895.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วัสดุการเกษตร 7,730.00 14,660.00 35,475.00 47,000.00 6.38 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 71,360.00 75,800.00 55,430.00 90,000.00 -55.56 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 363,433.52 361,618.08 389,972.00 518,000.00 430,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 321,922.17 312,780.17 368,519.89 370,000.00 -45.95 % 200,000

คาบริการโทรศัพท 23,720.57 39,041.27 35,758.88 35,000.00 -14.29 % 30,000

คาบริการไปรษณีย 8,918.00 13,732.00 12,333.00 23,500.00 -14.89 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 566.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 354,560.74 367,053.44 418,111.77 430,000.00 260,000
รวมงบดําเนินงาน 1,757,666.68 1,743,584.65 1,459,752.76 2,071,600.00 2,150,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

กล้องโทรทัศนวงจรปิดแบบติดตั้งคงที่ IP 
Camera

0.00 496,500.00 0.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน (ห้องประชุมสภาและห้อง
ปลัดเทศบาล) จํานวน 13 ตัว

0.00 0.00 0.00 32,500.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน แบบพนักพิงสูง (ห้องประชุม
สภา) จํานวน 5 ตัว

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 23,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 3 
เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 109,000

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 96,200.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนขนาด 
13,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 28,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 47,000.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง 
จํานวน 2 ซุ้ม

73,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชา ชุด 9 หน้า 9 พร้อมโต๊ะ
กราบ จํานวน 1 ชุด

5,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะหมูบูชาชุด 9 หน้า 9 จํานวน 1 ชุด 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพทแบบมีสาย จํานวน 2 เครื่อง 2,376.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโทรศัพทแบบไร้สาย จํานวน 1 เครื่อง 2,388.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้ดโทรศัพทสาขาและอุปกรณ พร้อมติดตั้ง
และลงโปรแกรมการใช้งาน

0.00 0.00 42,050.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารบานกระจก จํานวน 1 ตู้ 0.00 5,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะเอนกประสงค ขนาด 60X150X75 ซม. 
จํานวน 20 ตัว

28,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

แทนกลาวรายงาน (Podium) จํานวน 2 ชุด 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาล จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 
คัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,364,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต ขนาดเครื่องยนต 33 CC 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) ไมโครโฟนแบบประชุมไร้สาย จํานวน 12 
เครื่อง พร้อมชุดควบคุม

0.00 0.00 0.00 369,500.00 -100 % 0

จัดซื้อครุภัณฑเสียงตามสาย (พร้อมติดตั้ง) 
และเชื่อมประสานระบบ จํานวน 3 โซน

0.00 445,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อลําโพงและยูนิฮอรน พร้อมอุปกรณ 
สําหรับงานเสียงตามสาย จํานวน 10 ชุด

16,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อลําโพงและยูนิฮอรน พร้อมอุปกรณ 
สําหรับงานเสียงตามสาย จํานวน 5 ชุด

7,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 33,700.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ

0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1) ติดตั้งผ้ามาน พร้อมอุปกรณ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

8,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 
1 เครื่อง

9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ติดตั้งผ้ามานพร้อมอุปกรณ ห้องนายก
เทศมนตรีและห้องรองนายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 ห้อง

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1* จํานวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2* จอรับภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 41,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 29,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 134,550.00 597,000.00 -49.75 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 253,014.00 1,007,700.00 521,900.00 1,228,800.00 1,773,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพัก
ผู้อํานวยการกองชาง พร้อมป้ายประชา
สัมพันธโครงการ 

0.00 0.00 0.00 820,000.00 -100 % 0

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นห้องศูนย
อํานวยการควบคุมรักษาความปลอดภัย
เทศบาลตําบลหนองขาว (Nongkhao 
Security Control and Command 
Center)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 324,000
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ติดตั้งราวสเตนเลสทางขึ้นบันได ด้านหน้า
สํานักงานเทศบาล 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสร้างโรงจอดรถสําหรับจักรยานยนต
พร้อมปรับปรุงทางเท้า

269,247.44 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

1) โครงการซอมแซมดาดฟ้าห้องประชุม
เอนกประสงคเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 53,100.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางเข้า-ออก สถานที่ด้าน
ข้างบ้านพักปลัดเทศบาล 
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 269,247.44 0.00 20,000.00 948,100.00 524,000
รวมงบลงทุน 522,261.44 1,007,700.00 541,900.00 2,176,900.00 2,297,000

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ 76,296.40 106,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี (อุด
หนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง)  ตั้งไว้ 
6,000 บาท

0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

1) โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบาย
ของจังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

2) โครงการแขงขันกีฬาชิงชนะเลิศแหง
จังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

3) โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

3) โครงการอบรมผู้ประสานงานพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง) ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0
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4) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผน
ดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

4) โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ทามวง)  ตั้งไว้  
30,000  บาท

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

8) โครงการพัฒนาสูความเป็นเลิศด้านการให้
บริการของสํานักทะเบียนอําเภอทามวง (อุด
หนุนที่ทําการปกครองอําเภอทามวง)  ตั้งไว้  
20,000  บาท

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขอรับการอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และนันทนาการ 
เพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรมงานตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1) โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 96,296.40 126,000.00 116,000.00 186,000.00 106,000
รวมงบเงินอุดหนุน 96,296.40 126,000.00 116,000.00 186,000.00 106,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,056,764.52 8,570,958.65 8,210,117.76 10,808,340.00 11,444,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 320,640.00 339,540.00 359,400.00 380,000.00 9.53 % 416,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 109,000.00 108,000.00 0 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 11,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 440,640.00 459,540.00 479,400.00 500,000.00 536,200
รวมงบบุคลากร 440,640.00 459,540.00 479,400.00 500,000.00 536,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

31,764.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,764.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 31,764.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 472,404.00 459,540.00 479,400.00 542,000.00 578,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 858,981.00 1,252,320.00 1,370,764.38 1,520,320.00 11.82 % 1,700,000

เงินประจําตําแหนง 47,964.00 60,000.00 53,172.45 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000.00 108,000.00 108,000.00 110,000.00 -1.82 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,026,945.00 1,432,320.00 1,543,936.83 1,702,320.00 1,880,000
รวมงบบุคลากร 1,026,945.00 1,432,320.00 1,543,936.83 1,702,320.00 1,880,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 253,000.00 -1.19 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 24,000.00 46,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 29,500.00 30,000.00 11,100.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 29,500.00 54,000.00 57,100.00 340,000.00 335,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,500.00 88,580.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 267,680.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 122,000.00 -81.97 % 22,000

2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านพัสดุ 
เทศบาลตําบลหนองขาว สังกัดกองคลัง

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านการเงินและ
บัญชี เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านการเงินและ
บัญชี เทศบาลตําบลหนองขาว สังกัดกอง
คลัง

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

4) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่
ตําบลหนองขาว สําหรับงานด้านจัดเก็บราย
ได้ เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

4) โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ที่อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองขาวเพื่อ
ปฏิบัติงานในกองคลัง

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

2,380.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
นอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 66,990.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

2) คาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้แกผู้
นําชุมชนและผู้สนใจในการชําระภาษี การ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

2,056.00 5,626.00 0.00 0.00 0 % 0

3) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและ
นอกราชอาณาจักร

11,900.00 33,428.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทํา
แผนที่และทะเบียนทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,200.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 85,036.00 127,634.00 334,670.00 590,000.00 377,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,954.85 32,078.40 47,492.95 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร 26,150.00 19,270.00 47,880.00 60,000.00 -50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 57,104.85 51,348.40 95,372.95 130,000.00 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 171,640.85 232,982.40 487,142.95 1,060,000.00 792,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

1) ตู้บานเลื่อน 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6 ตัว ตัวละ 2,500 
บาท

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 บานเปิด จํานวน 
2 ตู้

0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

ตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต หรือ 5 ฟุต 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน (พร้อมกระจก) ขนาด 4.5 ฟุต 0.00 0.00 0.00 5,700.00 -100 % 0

โต๊ะสํานักงาน ขนาด 4.5 ฟุต 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องคอมพิวเตอร จอขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 น้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา

0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ  (Ink Tang Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 67,600.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 38,900.00 88,600.00 165,300.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 38,900.00 88,600.00 165,300.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,228,585.85 1,704,202.40 2,119,679.78 2,927,620.00 2,672,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,757,754.37 10,734,701.05 10,809,197.54 14,277,960.00 14,694,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 916,080.00 971,340.00 1,021,620.00 1,025,000.00 15.8 % 1,187,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 333,360.00 340,440.00 318,770.00 356,000.00 0 % 356,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 48,000.00 45,032.00 48,000.00 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,297,440.00 1,359,780.00 1,385,422.00 1,429,000.00 1,591,000
รวมงบบุคลากร 1,297,440.00 1,359,780.00 1,385,422.00 1,429,000.00 1,591,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 12,800.00 132,000.00 9.09 % 144,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,970.00 10,340.00 6,600.00 10,000.00 200 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 3,970.00 10,340.00 19,400.00 142,000.00 174,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 5,120.00 0.00 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายตามโครงการรณรงคป้องกัน
ควบคุมปัญหายาเสพติด

59,450.00 59,840.00 0.00 0.00 0 % 0

1) คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0.00 0.00 8,374.00 0.00 0 % 0

1) โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

2) คาใช้จายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

13,050.00 22,387.00 0.00 0.00 0 % 0

2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

0.00 0.00 48,812.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 23,035.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 95,535.00 82,227.00 62,306.00 15,000.00 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 535.00 18,000.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,100.00 9,416.00 7,233.20 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,974.93 42,415.95 38,108.82 42,000.00 19.05 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 54,900.00 0.00 0.00 6,000.00 233.33 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 1,123.50 2,880.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 141,633.43 72,711.95 45,342.02 118,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 241,138.43 165,278.95 127,048.02 275,000.00 334,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําและทอสูบน้ําสแตนเลส จํานวน 
2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 40 
วัตต

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 26/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1) หัวฉีดดับเพลิง (หัวฟ๊อกส) 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

2) ชุดไซเรนชนิดติดรถตรวจการณ 0.00 0.00 24,500.00 0.00 0 % 0

3) ทอยางดูดน้ําตัวหนอน 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 64,400.00 480,000.00 188,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิด 
จํานวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณควบคุมเชื่อมตอ
ระบบ ตามรายการที่เทศบาลตําบลหนอง
ขาวกําหนด

0.00 0.00 0.00 497,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจร
ปิด CCTV

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 290,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 497,000.00 290,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 64,400.00 977,000.00 478,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,538,578.43 1,525,058.95 1,576,870.02 2,681,000.00 2,403,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และภัยพิบัติอื่น ๆ

0.00 53,080.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 28,607.09 92,969.50 30,365.00 220,000.00 -90.91 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 28,607.09 146,049.50 30,365.00 220,000.00 70,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 48,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 48,600.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 77,207.09 146,049.50 30,365.00 220,000.00 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องชารจแบตเตอรี่ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

1) สายสงน้ําดับเพลิงแบบผ้าใบ 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

2) สายสงน้ําดับเพลิงแบบยาง 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ข้อแยกสามทาง 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0

สายยางชนิดทอยางแข็ง 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 47,500.00 -100 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดยาง 0.00 0.00 0.00 42,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 86,000.00 0.00 0.00 113,000.00 0
รวมงบลงทุน 86,000.00 0.00 0.00 113,000.00 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 163,207.09 146,049.50 30,365.00 333,000.00 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,701,785.52 1,671,108.45 1,607,235.02 3,014,000.00 2,473,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 468,980.00 507,300.00 108,468.00 178,600.00 123.85 % 399,800

เงินวิทยฐานะ 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 378,120.00 457,656.00 637,320.00 661,720.00 36.72 % 904,680
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 60,000.00 60,450.00 70,940.00 58,340.00 -9.7 % 52,680

เงินอื่นๆ 1,413,539.00 1,502,980.00 1,960,423.87 3,023,020.00 5.81 % 3,198,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,320,639.00 2,563,386.00 2,777,151.87 3,921,680.00 4,555,960
รวมงบบุคลากร 2,320,639.00 2,563,386.00 2,777,151.87 3,921,680.00 4,555,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 226,200.00 0 % 226,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,380.00 44,300.00 50,300.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 33,380.00 44,300.00 50,300.00 326,200.00 326,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 6,430.00 68,000.00 -70.59 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 63,970.00 0.00 0 % 0

2) โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 52,000.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

47,720.00 79,290.00 0.00 106,800.00 -53.18 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบล
หนองขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โรงเรียนอนุบาล/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
สํากัดเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเสริมสร้างประสบการณให้แกเด็ก
และเยาวชน ภายใต้โครงการกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน ประจําปีงบประมาณ 2563

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000.00 6,000.00 16,660.00 19,000.00 57.89 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 48,720.00 85,290.00 139,060.00 194,800.00 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 8,184.00 0.00 1,900.00 952.63 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 15,000.00 9,980.00 16,192.00 35,000.00 -14.29 % 30,000

วัสดุการเกษตร 14,100.00 29,585.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 3,045.00 0.00 24,500.00 -18.37 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 14,930.00 11,450.00 13,500.00 48.15 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,100.00 65,724.00 32,642.00 94,900.00 130,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 139,811.19 145,243.97 204,140.83 225,200.00 -55.6 % 100,000

คาบริการโทรศัพท 10,216.95 10,207.80 10,210.85 15,000.00 0 % 15,000

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 31/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 150,028.14 155,451.77 214,351.68 250,200.00 125,000
รวมงบดําเนินงาน 261,228.14 350,765.77 436,353.68 866,100.00 731,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 84,600.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

ชั้นวางหนังสือ 2 ตัว 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว 0.00 0.00 0.00 17,400.00 -100 % 0

โต๊ะพับอเนกประสงคหน้าขาว 150X60X75 
ซม. จํานวน 10 ตัว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว 10 ตัว 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย
พร้อมติดตั้ง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 138,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เลื่อยตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 9,500.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0.00 0.00 29,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 21,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 114,000.00 219,500.00 188,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการซอมแซม ปรับปรุง ตอเติมอาคาร
เรียนทั้งภายใน-ภายนอกและบริเวณสระวาย
น้ํา

0.00 390,252.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 390,252.00 0.00 0.00 50,000
รวมงบลงทุน 0.00 390,252.00 114,000.00 219,500.00 238,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,581,867.14 3,304,403.77 3,327,505.55 5,007,280.00 5,525,160
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 88,200.00 94,600.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 4,100.00 0.00 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1)  คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวน  
60,000  บาท

0.00 0.00 73,432.00 0.00 0 % 0
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1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้ สําหรับศูนยพัมนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว

54,500.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 22,500.00 -100 % 0

1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนองขาว โครงการเปิด
โลกกว้างสูการเรียนรู้ สงเสริมพัฒนาการของ
หนูทั้ง 4 ด้าน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,118,400.00 970,598.00 1,174,241.00 1,213,560.00 -12.88 % 1,057,300

3) คาใช้จายโครงการสงเสริมการเรียนรู้
ภาษาตางประเทศให้แกเด็ก และเยาวชน

0.00 30,400.00 0.00 0.00 0 % 0

3) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 323,000
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4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, อุปกรณการ
เรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 158,200

5) โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

6) โครงการบูรณาการจัดประสบการณการ
เรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

7) โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุย
โลกนิทาน ปี 2" ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

8) โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

9) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English 
Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000
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โครงการบูรณาการจัดประสบการณการ
เรียนรู้ โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุยโลก
นิทาน" ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการเรียนรู้ตามหลักปร้ชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (Mini English Program) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,261,100.00 1,120,598.00 1,251,773.00 1,421,060.00 1,797,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 34,303.00 40,890.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,566.00 29,990.00 59,842.00 33,000.00 -100 % 0

คาอาหารเสริม (นม) 593,567.44 616,040.54 531,399.30 755,960.00 -3.66 % 728,300

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 15,000.00 14,950.00 22,000.00 -9.09 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 610,133.44 695,333.54 647,081.30 850,960.00 798,300
รวมงบดําเนินงาน 1,871,233.44 1,815,931.54 1,898,854.30 2,272,020.00 2,595,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 64,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องโทรสาร 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขาเหล็ก มีโช๊คปรับ
ระดับ จํานวน 1 ตัว

2,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขาเหล็ก มีโช๊คปรับ
ระดับ จํานวน 2 ตัว

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 2 ตู้ 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้

6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 
ฟุต จํานวน 2 ตู้ (โรงเรียน)

6,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 2 ตู้

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค ขนาด 
60X75X180ซม. จํานวน 4 ตัว

7,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน 
10 ตัว ตัวละ 1,500.- บาท

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1) เครื่องเลนซีดี/ดีวีดี 0.00 0.00 6,360.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ชุดลําโพงขนาด 12 นิ้วพร้อมอุปกรณ 
จํานวน 1 ชุด

0.00 21,580.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา ระบบ R.O พร้อมอุปกรณติด
ตั้ง

0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 15,600.00 92.31 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 46,300.00 83,880.00 84,060.00 15,600.00 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการตอเติมหลังคาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตามแบบเทศบาลกําหนด

0.00 40,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการตอเติมอาคารเรียนรู้ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบเทศบาลกําหนด

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา
จากระเบื้องลูกฟูกเป็นเมทัลชีล ขนาดยาวไม
น้อยกวา 10 เมตร ความกว้างไมน้อยกวา 8 
เมตร จํานวน 2 หลัง

214,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1) คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมสระ
วายน้ํา บริเวณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 231,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2) คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซม 
อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

200,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงซุ้มทางเข้าบริเวณโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 33,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 564,000.00 454,300.00 0.00 150,000.00 0
รวมงบลงทุน 610,300.00 538,180.00 84,060.00 165,600.00 30,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,134,000.00 1,124,000.00 0.00 0.00 0 % 0

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

0.00 0.00 978,000.00 944,000.00 1.69 % 960,000

รวมเงินอุดหนุน 1,134,000.00 1,124,000.00 978,000.00 944,000.00 960,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,134,000.00 1,124,000.00 978,000.00 944,000.00 960,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,615,533.44 3,478,111.54 2,960,914.30 3,381,620.00 3,585,800
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน จัดตั้งประชาคมเมือง

12,100.00 27,490.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 0.00 99,650.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ
.ศ.2563

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี พ
.ศ.2564

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 12,100.00 127,140.00 30,000.00 30,000.00 30,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 35,590.00 80,568.00 74,690.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 35,590.00 80,568.00 74,690.00 50,000.00 50,000
รวมงบดําเนินงาน 47,690.00 207,708.00 104,690.00 80,000.00 80,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 47,690.00 207,708.00 104,690.00 80,000.00 80,000
รวมแผนงานการศึกษา 6,245,090.58 6,990,223.31 6,393,109.85 8,468,900.00 9,190,960

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 166,653.00 178,380.00 187,380.00 210,000.00 4.76 % 220,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 594,240.00 596,496.00 562,695.00 600,000.00 8.33 % 650,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 84,000.00 88,597.00 73,568.00 80,000.00 -6.25 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 844,893.00 863,473.00 823,643.00 890,000.00 945,000
รวมงบบุคลากร 844,893.00 863,473.00 823,643.00 890,000.00 945,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 70,000.00 21.43 % 85,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,880.00 4,200.00 12,100.00 10,000.00 30 % 13,000

รวมค่าตอบแทน 5,880.00 4,200.00 12,100.00 80,000.00 98,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,620.00 140,026.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 143,524.00 0.00 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 54,000.00 11.11 % 60,000

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในกองชาง

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -53.13 % 45,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

0.00 0.00 0.00 5,000.00 200 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 129,052.88 99,550.00 19,425.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 131,672.88 239,576.00 162,949.00 185,000.00 120,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 116,000.00 4,000.00 39,900.00 40,000.00 0 % 40,000
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วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 45,000.00 11.11 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 49,940.00 57,772.00 60,348.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 257,338.82 257,588.31 302,603.70 270,000.00 -25.93 % 200,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 423,278.82 319,360.31 402,851.70 450,000.00 405,000
รวมงบดําเนินงาน 560,831.70 563,136.31 577,900.70 715,000.00 623,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

0.00 0.00 29,600.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

0.00 0.00 4,200.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 44/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 184,726.41 274,000.00 9.49 % 300,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 221,026.41 274,000.00 300,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 221,026.41 274,000.00 300,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,405,724.70 1,426,609.31 1,622,570.11 1,879,000.00 1,868,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 4,000.00 3,500 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 144,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดอบรมกลุมเสี่ยง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการณรงค ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

11,720.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 -50 % 20,000
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โครงการณรรงคป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและการคุมกําเนิด

35,520.00 39,520.00 39,940.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว

0.00 0.00 49,880.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด
นก และพาหนะนําโรคอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการรณรงค ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส 
และสิ่งเสพติดในเยาวชน

0.00 0.00 59,950.00 0.00 0 % 0

โครงการรณรงค ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส
แกเยาวชน

59,984.00 59,940.00 0.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการรณรงคการป้องกันและระงับโรค
ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการรณรงคความปลอดภัยด้านอาหาร
แกสถานประกอบการ

31,520.00 34,020.00 35,020.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชน

0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และการจัดทําหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตนเอง

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 138,744.00 143,480.00 194,790.00 220,000.00 220,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 24,522.90 24,551.27 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 87,600.00 57,600.00 147,600.00 197,000.00 -49.24 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 112,122.90 82,151.27 147,600.00 247,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 250,866.90 225,631.27 342,390.00 471,000.00 514,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 368,866.90 225,631.27 342,390.00 471,000.00 514,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,774,591.60 1,652,240.58 1,964,960.11 2,350,000.00 2,382,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยผู้สูง
อายุเทศบาลตําบลหนองขาว หมูที่ 12

0.00 0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 747,227.00 864,240.00 889,565.00 1,160,000.00 29.31 % 1,500,000

เงินประจําตําแหนง 50,800.00 60,000.00 53,565.00 60,000.00 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 495,000.00 591,120.00 597,600.00 560,000.00 7.14 % 600,000
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 44,420.00 48,300.00 48,000.00 75,000.00 0 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,337,447.00 1,563,660.00 1,588,730.00 1,855,000.00 2,235,000
รวมงบบุคลากร 1,337,447.00 1,563,660.00 1,588,730.00 1,855,000.00 2,235,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 140,000.00 21.43 % 170,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,950.00 3,300.00 0.00 3,000.00 233.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 10,950.00 3,300.00 0.00 153,000.00 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 269,420.00 7,360.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 832,802.00 0.00 0 % 0

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 194,700.00 -48.64 % 100,000
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2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน 
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชนรวมกัน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผนดิน 
ประเภทพลเมืองใช้ประโยชนรวมกัน ในการ
จัดทําโครงการตามเทศบัญญัติ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

3) คาดําเนินการจัดทําทะเบียนถนนทาง
หลวงท้องถิ่นและโครงการถนนทางหลวงลง
ทะเบียนท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

3) รายจายคาดําเนินการจัดทําทะเบียนถนน
ทางหลวงท้องถิ่นและโครงการถนนทางหลวง
ลงทะเบียนท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลฯ

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

2) โครงการรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

2)โครงการรักษสิ่งแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,040.00 12,372.00 3,900.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 47,330.00 57,680.00 28,140.00 60,000.00 66.67 % 100,000
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รวมค่าใช้สอย 318,790.00 77,412.00 864,842.00 329,700.00 290,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 59,924.00 31,249.00 54,799.00 77,000.00 -48.05 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 213,366.50 122,349.00 167,176.92 240,000.00 -58.33 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 125,997.00 211,774.00 245,975.00 330,000.00 -25.45 % 246,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 15,945.80 7,853.80 55,880.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,150.81 81,402.00 77,745.90 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุการเกษตร 33,715.00 3,384.00 2,530.00 5,000.00 300 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,966.60 9,460.00 17,039.00 5,000.00 300 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 19,980.00 24,900.00 29,920.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 2,000.00 400 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 558,045.71 492,371.80 651,065.82 854,000.00 621,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 592.68 2,132.19 606.09 120,000.00 25 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 592.68 2,132.19 606.09 120,000.00 150,000
รวมงบดําเนินงาน 888,378.39 575,215.99 1,516,513.91 1,456,700.00 1,306,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

1) เครื่องอานบัตรประชาชนแบบเอนก
ประสงค (Smart Card Reader)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 700

1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

2) เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

3) เครื่องอานบัตรประชาชน 0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0

4) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอรม 0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะสํานักงานเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 
120X65X75 ซม. (กว้างXลึกXสูง) จํานวน 1 
ตัว

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1) รถจักรยานยนต 0.00 0.00 0.00 40,800.00 -100 % 0

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ (เลื่อยบารโซ) เครื่องยนต
เบนซิน 2 จังหวะ

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0
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เครื่องตัดแตงกิ่งไม้และตัดแตงพุมไม้ชนิด
ไฟฟ้า

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องเลื่อยโซยนต 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑกอสร้าง

1) รอก ขนาด 2 ตัน 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อไฟไซเรนบนรถกระเช้าไฟฟ้า ราคาชุด
ละ 9,500 บาท

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กควบคุมไฟฟ้า ขนาด 14x20 นิ้ว 
สําหรับงานควบคุมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 
จํานวน 3 ตู้

0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กควบคุมไฟ้า ขนาด 14X20 นิ้ว 
สําหรับงานควบคุมไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล 
จํานวน 4 ตู้

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องดิจิตอล 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 28,500.00 0.00 0 % 0

2) เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑสํารวจ

1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,400 % 25,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1) เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 29,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง

0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 
1 เครื่อง

21,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 
เครื่อง

0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

7,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกขนาด A4 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑอื่น

กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอรกลาส 0.00 0.00 32,100.00 0.00 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 489,600.00 2.12 % 500,000

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 889,445.00 0.00 0 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 129,000.00 46,000.00 1,028,745.00 603,200.00 525,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 170,300.00 134.88 % 400,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

1) รายจายคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ตรวจคํานวณงาน

0.00 0.00 0.00 249,900.00 -100 % 0

1) รายจายเพื่อเป็นคาสํารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ตรวจคํานวณงาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 420,200.00 700,000
รวมงบลงทุน 129,000.00 46,000.00 1,028,745.00 1,023,400.00 1,225,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 166,104.67 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน 0.00 22,664.75 0.00 0.00 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน 0.00 0.00 0.00 114,000.00 163.16 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 166,104.67 22,664.75 0.00 114,000.00 300,000
รวมงบเงินอุดหนุน 166,104.67 22,664.75 0.00 114,000.00 300,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,520,930.06 2,207,540.74 4,133,988.91 4,449,100.00 5,066,700
งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วตะแกรงด้านข้างสนาม
ฟุตซอล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 366,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการกอสร้างเสาไฟฟ้าสองสวาง 
(High Mast)

0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0

1) โครงการจัดทําป้ายบอกซอย (ป้าย
ประติมากรรม) ถนน ภายในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว จํานวน 20 ป้าย

0.00 0.00 485,700.00 0.00 0 % 0

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 56/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

2) โครงการกอสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ไมน้อยกวา 204 ตร.เมตร 
พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู กว้าง 0.50  
เมตร  ยาว 71.00 เมตร ลึกไมน้อยกวา 0.50 
เมตร ฝาตะแกรงเหล็กยาว 71.00 เมตร

0.00 0.00 352,000.00 0.00 0 % 0

2) โครงการจัดทําเนินชะลอความเร็ว (ตีเส้น
จราจร)

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รางยู
ฝาตะแกรงเหล็ก 

0.00 0.00 0.00 475,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงทางเท้า 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 250,000.00 0.00 837,700.00 1,075,000.00 366,000
รวมงบลงทุน 250,000.00 0.00 837,700.00 1,075,000.00 366,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 325,000.00 0.00 837,700.00 1,075,000.00 366,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,351,637.00 1,527,741.00 0.00 0.00 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 804,000.00 0.00 0 % 0

1) โครงการจ้างเหมาแรงงานซอมบํารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สิ่งกอสร้าง และงานอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 576,000.00 -53.13 % 270,000

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความ
สะอาดกวาดขยะมูลฝอย และงานอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 864,000.00 -53.13 % 405,000

3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับ
ขยะมูลฝอยประจํารถยนตบรรทุกขยะมูล
ฝอย

0.00 0.00 0.00 192,000.00 -53.13 % 90,000

4) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลตัดหญ้า 
ตัดแตงต้นไม้ และงานอื่นๆ

0.00 0.00 0.00 96,000.00 -53.13 % 45,000

5) คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 400,000.00 -47.5 % 210,000

รวมค่าใช้สอย 1,351,637.00 1,527,741.00 804,000.00 2,128,000.00 1,020,000
รวมงบดําเนินงาน 1,351,637.00 1,527,741.00 804,000.00 2,128,000.00 1,020,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,351,637.00 1,527,741.00 804,000.00 2,128,000.00 1,020,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,197,567.06 3,735,281.74 5,775,688.91 7,652,100.00 6,452,700
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 284,770.00 305,640.00 326,760.00 363,000.00 5.39 % 382,560

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 208,680.00 217,080.00 225,840.00 244,200.00 0.1 % 244,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 493,450.00 522,720.00 552,600.00 607,200.00 627,000
รวมงบบุคลากร 493,450.00 522,720.00 552,600.00 607,200.00 627,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 51,000.00 0 % 51,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและ
นอกราชอาณาจักร

6,316.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,316.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 6,316.00 0.00 0.00 51,000.00 51,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 499,766.00 522,720.00 552,600.00 658,200.00 678,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตําบลหนองขาว

0.00 0.00 151,999.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการสงเสริมอาชีพ และแก้ไข 
รณรงค ป้องกัน ควบคุมปัญหาสังคมและ
ความยากจน

10,550.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใชจายในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

0.00 22,220.00 1,860.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 37,700.00 38,448.00 29,940.00 0.00 0 % 0

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการในการสงเสริมอาชีพ และพัฒนา
อาชีพ

0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน

0.00 0.00 0.00 347,000.00 -39.48 % 210,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 160,000
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตําบล
หนองขาว

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

โครงการสงเสริมความรักความอบอุนใน
ครอบครัว

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยและ
ยุติความรุนแรงตอ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ 0.00 0.00 0.00 14,000.00 42.86 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 48,250.00 60,668.00 183,799.00 427,500.00 450,000
รวมงบดําเนินงาน 48,250.00 60,668.00 183,799.00 427,500.00 450,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 48,250.00 60,668.00 183,799.00 427,500.00 450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 548,016.00 583,388.00 736,399.00 1,085,700.00 1,128,000

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 61/66



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

เครื่องบริหารข้อสะโพก พร้อมติดตั้ง 32,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องบริหารไหลและขา พร้อมติดตั้ง 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังข้อเขา พร้อมติดตั้ง 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังข้อเท้าแบบเบา พร้อมติดตั้ง 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องออกกําลังขา พร้อมติดตั้ง 62,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 207,200.00 0.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 207,200.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 207,200.00 0.00 0.00 0.00 0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

2) โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

3) โครงการขึ้นปีใหมไทยผู้สูงวัยชื่นบาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

4) โครงการสงกรานตบ้านหนองขาว ผ้าขาว
ม้าร้อยสี สืบสานงานประเพณี สูวิถีชุมชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ สืบทอด 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปัญญา
ท้องถิ่น

107,185.00 136,182.00 296,637.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 0.00 3,000.00 5,432.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
และจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
    

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา 
ประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําปี 2563

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ 2563

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 110,185.00 139,182.00 302,069.00 160,000.00 320,000
รวมงบดําเนินงาน 110,185.00 139,182.00 302,069.00 160,000.00 320,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 110,185.00 139,182.00 302,069.00 160,000.00 320,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 317,385.00 139,182.00 302,069.00 160,000.00 320,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,768.00 166,358.00 171,385.00 189,000.00 5.82 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 7,045.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,771,000.00 8,198,100.00 8,436,200.00 8,950,400.00 2.79 % 9,200,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,425,600.00 1,683,200.00 1,676,000.00 1,772,000.00 5.64 % 1,872,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0 % 54,000

สํารองจาย 0.00 5,670.00 0.00 100,000.00 50 % 150,000

รายจายตามข้อผูกพัน 142,161.01 497,892.05 0.00 0.00 0 % 0

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

0.00 0.00 105,500.00 120,000.00 0 % 120,000

2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0.00 0.00 41,498.22 43,400.00 2.3 % 44,400

3) เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -81.82 % 10,000

4) คาใช้จายในการจัดการจรจร 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

4) คาใช้จายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 29,900.00 0.00 0 % 0

5) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

425,000.00 434,018.00 434,740.00 474,740.00 0.12 % 475,300

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 22,716.00 22,716.00 22,716.00 22,800.00 0 % 22,800

รวมงบกลาง 10,001,245.01 11,061,954.05 10,978,984.22 11,991,340.00 12,358,900
รวมงบกลาง 10,001,245.01 11,061,954.05 10,978,984.22 11,991,340.00 12,358,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบกลาง 10,001,245.01 11,061,954.05 10,978,984.22 11,991,340.00 12,358,900
รวมแผนงานงบกลาง 10,001,245.01 11,061,954.05 10,978,984.22 11,991,340.00 12,358,900

รวมทุกแผนงาน 34,543,435.14 36,568,079.18 38,592,643.65 49,000,000.00 49,000,000

วันที่พิมพ : 5/2/2564  10:14 หน้า : 66/66



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอ ทามวง   จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,444,240 บาท

งบบุคลากร รวม 6,891,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน  1
  อัตราๆ  ละ 27,600  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 331,200  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆ ละ 15,180
 บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  364,320  บาท  
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก
เทศมนตรี  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 4,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 48,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 72,000 บาท 
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน  1
 อัตราๆ ละ 4,000  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เปน
เงิน 48,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรี จํานวน  2  อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 72,000 บาท  
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 1
 อัตราๆ ละ 9,660  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 115,920 บาท และเพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,900
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 82,800 บาท
(สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ  15,180  บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 182,160 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 12,420
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 149,040 บาท และเงิน
คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
  อัตราๆ ละ  9,660  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 1,159,200 บาท
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,266,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,047,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  8  อัตรา จํานวน 12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงาน
สวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) หัวหน้าฝายอํานวยการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ตําแหนง
(7) นักจัดการทะเบียนและบัตร จํานวน 1 ตําแหนง
(8) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12
  เดือน เปนเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน 42,000  บาท  
(3) หัวหน้าฝายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
(สํานักปลัด)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนลูกจ้างประจํา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 659,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
 1.พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์ 1
 ตําแหนง)
 2. พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา (คนงานทั่วไป 5 ตําแหนง)
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (พนักงานขับรถยนต์ 1
 ตําแหนง)
2. พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา (คนงานทั่วไป 5 ตําแหนง)
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

1) คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  100,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น โดยอัตราคาใช้จายให้เปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การตั้งงบประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงิน
สะสมขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเปนคาใช้จายสําหรับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   ตั้ง
ไว้   320,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(สํานักปลัด)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน คาตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจายเงินคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล  พ.ศ.2554 
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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2) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน ตัดแตงต้นไม้ ทําความ
สะอาดภายในศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานเพื่อดูแล สวน ตัดแตงต้นไม้ ทํา
ความสะอาด ภายในศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส เทศบาลตําบลหนองขาว
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)

3) โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อทําความสะอาดบริเวณรอบอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานเพื่อทําความสะอาดบริเวณรอบ
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลหนองขาว ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนรายจายที่กําหนดให้จายในการบริหารงานประจําตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เชน การประชุม
ราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือ คณะกรรมการสภาที่ตั้งขึ้น การประชุมระหวางองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุม
ระหวางองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หรือหนวย
งานอื่นของรัฐ   
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเทศบาล เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาใช้จายในการจัดสถานที่ และคาใช้
จายอื่นที่จําเปน เชน คาใช้จายพิธีทางศาสนา คาไฟฟ้า
ประดับ เครื่องขยายเสียง คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุสํานัก
งาน และคาใช้จายอื่นๆตามความจําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 2)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการเผยแพรประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสาร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสารของ
เทศบาล หนวยงานของรัฐ เชน คาจัดทําป้ายปดประกาศประชา
สัมพันธ์ คาทําเอกสารสิ่งพิมพ์ ปรับปรุงเว็ปไซด์ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย และการ
มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมในระบบประชาธิปไตย และสงเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสวน
รวมในการพัฒนาท้องถิ่น เชนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ์
ตางๆ ในการฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 186
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันสําคัญตางๆ ของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย
หรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามอํานาจหน้าที่
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะ
กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางานตางๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน สร้าง
เครือขายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรม โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ คาใช้จายในพิธีเปดปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2561
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 184
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ และงานพระราชพิธี จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและงานราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงค์ งานวันสําคัญ
ของชาติ เชน คาใช้จายทางพิธีทางศาสนา คาเครื่องไฟ
ประดับ เครื่องขยายเสียง คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุสํานัก
งาน วัสดุโฆษณาและเผยแพรและคาใช้จายอื่นๆตามความจําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 211
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการของเทศบาลตําบลหนอง
ขาว โดยจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการสถาบันการ
ศึกษาจากภายในหรือภายนอกเปนผู้สํารวจประชาชน เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือ
ติดตอเทศบาลตําบลหนองขาว
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 203
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านกิจการสภา สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านกิจการสภา สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 195
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 18/212



โครงการพัฒนาองค์กร (Organization Development) จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนา
องค์กร (OD) ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง  ผู้สังเกตการณ์  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คา
ใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่  195
  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 19/212



โครงการเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการเรียนรู้แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่  72
  ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 20/212



โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้อง
การของประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพื่อตอบสนองตอความต้องการของประชาชน เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม คาใช้จายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ คา
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าที่ 215
  ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 21/212



โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง เชน คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาไฟฟ้า
ประดับ เครื่องขยายเสียง คาอาหารพร้อมเครื่องดื่มทาง
ศาสนา วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใช้จาย
อื่นๆ ตามความจําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 22/212



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร
 มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว  เชน  คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา คาไฟฟ้าประดับ เครื่องขยายเสียง คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่มทางศาสนา วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผย
แพร และคาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเปน
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:47 หน้า : 23/212



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี    เชน คาใช้จายในพิธีทางศาสนา คาไฟฟ้า
ประดับ เครื่องขยายเสียง คาอาหารพร้อมเครื่องดื่มทาง
ศาสนา วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาใช้จาย
อื่นๆ ตามความจําเปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จํานวน 250,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งของ
เทศบาลตําบลหนองขาว  ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความ
รวมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาวสาร
แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชา
อุปกรณ์ตางๆ  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาป้ายประชา
สัมพันธ์  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ  
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ เปนต้น
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับ
ที่  195  หน้า  1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
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นี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
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แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
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- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
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ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดังนี้
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว หูฟัง เปลหามคนไข้ ฯลฯ
2. ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้งานแล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาเดิมดังนี้ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ สายยาง ถุงมือ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
สัตว์ปก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ
     - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
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โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
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4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 260,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตําบลหนองขาว
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
  และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชา
เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท์    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย์  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ์  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,297,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:48 หน้า : 44/212



ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,773,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง

จํานวน 109,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000  บีทียู พร้อมติด
ตั้ง  จํานวน 3 เครื่อง/ละ 36,400 บาท สําหรับติดตั้งห้องประชุม
สภาเทศบาลตําบลหนองขาว (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน
ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
       ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
       ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
       ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
 (3) ชนิดติดผนัง
      ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 16 ลําดับที่ 24
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถโดยสารขนาด  12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน จํานวน 1,364,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่
นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต์ จํานวน 1 คัน  ใช้สําหรับ
เปนรถโดยสารสวนกลางของเทศบาลตําบลหนองขาวในการติดตอ
ราชการ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562) โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้ 
1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
2) เปนรถโดยสารหลังคาสูง
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟล์มกรองแสง และพนกันสนิม
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 16 ลําดับที่  23
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(สํานักปลัด)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 524,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ให้เปนห้องศูนย์อํานวยการควบคุมรักษาความปลอดภัยเทศบาล
ตําบลหนองขาว (Nongkhao Security Control and Command 
Center)

จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ให้เปนห้องศูนย์อํานวยการควบคุมรักษา
ความปลอดภัยเทศบาลตําบลหนอง
ขาว (
Nongkhao Security Control and Command Center)  (ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 106,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 106,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการอุดหนุนในการจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา 
และนันทนาการ เพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการขอรับการอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อสงเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564 (ตามหนังสืออําเภอทามวง ที่ กจ 0023.9/ว 1080 ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขอรับการอุดหนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาและนันทนาการเพื่อสงเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 47 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอ (ตามหนังสืออําเภอทามวง ที่ กจ 55701/ว
 440 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เรื่อง ขอสงโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564) 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 191 ลํา
ด้บที่ 8
(สํานักปลัด)

โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสําคัญของชาติและกิจกรรมงาน
ตามนโยบายของจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติและกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัด
กาญจนบุรี (ตามหนังสืออําเภอทามวง ที่ กจ 0218/ว 2023 ลงวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 189
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)
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โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามหนังสืออําเภอ
ทามวง ดวนที่สุด กจ 0218/ว 2056 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563
 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2564
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 188
 ลําดับที่ 5)
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

1) โครงการดําเนินงานตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนตามโครงการดําเนินงานตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี (ตามหนังสือสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ ลช.กจ.ว.158/2563 ลงวันที่ 1 กรกฏา
คม 2563)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 187
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 578,200 บาท
งบบุคลากร รวม 536,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 536,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 416,200 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล 1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน  416,160  บาท  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา คือ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชํานาญการ  
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน  108,000  บาท  
คือตําแหนงคนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 12,000 บาท คือ ตําแหนง
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,672,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,880,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,880,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,700,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานเทศบาล ประจําป 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้แกพนักงานท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้ จํานวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
2) หัวหน้าฝายพัฒนารายได้ ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 18,000 บาท
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 110,000 บาท  โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้ (1
) พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงาน
จ้าง  จํานวน 12 เดือน ดังนี้ (1)พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 335,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท
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1)คาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ  ตั้งไว้  100,000
 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะบุคคลหรือคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 9 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(กองคลัง)

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564   ตั้ง
ไว้   150,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 377,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
(กองคลัง)
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2) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตําบลหนองขาว สําหรับ
งานด้านพัสดุเทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการราษฏรในพื้นที่ตําบลหนอง
ขาว สําหรับงานด้านพัสดุ เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)

3) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตําบลหนองขาว สําหรับ
งานด้านการเงินและบัญชี เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตําบลหนอง
ขาว สําหรับงานด้านการเงินและบัญชีเทศบาลตําบลหนอง
ขาว กองคลัง
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)
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4) โครงการจ้างเหมาบริการราษฎรในพื้นที่ตําบลหนองขาว สําหรับ
งานด้านจัดเก็บรายได้ เทศบาลตําบลหนองขาว กองคลัง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาบริการราษฏรในพื้นที่ตําบลหนอง
ขาว สําหรับงานด้านจัดเก็บรายได้ เทศบาลตําบลหนองขาว กอง
คลัง
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เชน คาวัสดุ แบบพิมพ์ คาจ้างเหมาจัดเก็บ
ข้อมูลและคาใช้จายอื่นๆ ตามความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 30
 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดทําแผนพที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 206
 ลําดับที่ 1)
(กองคลัง)
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2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
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มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
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พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,403,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,591,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,591,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,187,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน 5  อัตรา  จํานวน 12
  เดือน    ดังนี้
(1)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน  จํานวน  1  อัตรา
(2)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน  จํานวน  4  อัตรา
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 356,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต์)  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหนงคนงานทั่วไป)   จํานวน  2 อัตรา
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจจํานวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต์)  จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป (ตําแหนงคนงานทั่วไป)   จํานวน  2 อัตรา
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 334,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท
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1) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนของเทศบาล
ตําบลหนองขาว   ตั้งไว้  20,000  บาท
เพือจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนของ
เทศบาลตําบลหนองขาว
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2560 

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564    ตั้งไว้   124,000   บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
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.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
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ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาเครื่องแตงกาย ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยาวนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพัดคอ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
-โดยจายเปนคาเครื่องดับเพลิง ได้แกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก
สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิมเชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุอื่น ดังนี้ 
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด – ปดแก๊ส ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 478,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 188,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดมือถือ 5
 วัตต์ จํานวน 9 เครื่อง/ละ 12,000  บาท  เพื่อใช้สําหรับงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองขาว (ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม 2562)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 17 ลําดับที่ 25
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสง-วิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับสง-วิทยุ ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต์ 
ระบบ VHF / FM
1) ขนาดกําลังสง 5 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา
ยาง เหล็กพับ
2) ขนาดกําลังสง 10 และ 40 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
3) ขนาดกําลังสง 25 วัตต์
ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ
อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคูมือ
หมายเหตุ : ยานความถี่สําหรับหนวยงานราชการ VHF 136 -
 174 Mhz
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 17 ลําดับที่ 26
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 290,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจรปด CCTV จํานวน 290,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงระบบควบคุมกล้องวงจร
ปด CCTV เพื่อติดตั้ง ณ ห้องศูนย์อํานวยการควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยเทศบาลตําบลหนอง
ขาว (
Nongkhao Security Control and Command Center)  (ราย
ละเอียดตามแบบเทศบาลกําหนด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝายพลเรือน และภัยพิบัติอื่น 
ๆ

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการซักซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้ใน
สถานศึกษา)   โดยจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ  ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 210 ลําดับที่ 3)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,525,160 บาท

งบบุคลากร รวม 4,555,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,555,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  2
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 399,800 บาท และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  2  อัตรา  โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้ 
(1)  นักวิชาการศึกษา (ปก/ชญ)    จํานวน  1  อัตรา
(2)  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 904,680 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 6
 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 4 อัตรา (พนักงาจ้างตามภารกิจ) จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2
 อัตรา
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
4) นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน  1 อัตรา
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12  เดือน  ดังนี้
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 2
 อัตรา
2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
4) นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
5) ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน  1 อัตรา
(สํานักปลัด)

เงินอื่นๆ จํานวน 3,198,800 บาท

1. เงินดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             ตั้ง
ไว้ 1,835,900  บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 6 อัตรา จํานวน  12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 อัตรา ดัง
นี้
1) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว ครู คศ.3
 จํานวน 1 อัตรา
2) ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา (รอ มติ ก.กทจ. )
3) ครู คศ. 2  จํานวน 3 อัตรา
4) ครู คศ. 1 จํานวน  2 อัตรา

2. เงินวิทยฐานะ           ตั้งไว้  352,800  บาท
2.1 เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะให้แกพนักงานครู จํานวน 2
 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 12 เดือน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว)
2.2 เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงาน
ครู จํานวน 2 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600
 บาท (เรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว)
2.3 เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 3 อัตรา (โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว)
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3. เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา            ตั้ง
ไว้  833,700  บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน  3 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 อัตรา โดยจายให้
กับพนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว) ดังนี้
1) ครู คศ. 3 จํานวน 1 อัตรา (รอ มติ ก.กทจ.)
2) ครู คศ. 2 จํานวน  1 อัตรา 
3) ครู คศ. 1 จํานวน  2  อัตรา

4. เงินวิทยฐานะ         ตั้งไว้   176,400  บาท
4.1 เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท  จํานวน 1 อัตรา (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
4.2 เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานครู วิทยฐานะ
ชํานาญการ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
4.3 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเดือนให้แกพนักงานครู จํานวน 1
 อัตรา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว)
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 731,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 326,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 226,200 บาท

1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564    ตั้งไว้  220,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(สํานักปลัด)

2) คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานและคาใช้จายในการ
ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินผลงาน                ตั้ง
ไว้  6,200  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการตอบแทนการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 ดังนี้
    -  วิทยฐานะระดับชํานาญการพิเศษ คนละ 1,000 บาท ตอผู้
ยื่นคําขอรับการประเมิน 1 คน (3,000 บาท)
    -  วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ คนละ 3,000 บาท ตอผู้ยื่นคําขอ
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รับการประเมิน 1 คน (9,000 บาท)
    -  อัตราคาใช้จายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ประเมินผลงานฯ ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปกําหนด
คาใช้จายในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2552
 จํานวน 100 บาท ตอผู้ยื่นคําขอรับการประเมิน 1 ราย
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดเทศบาลตําบลหนองขาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สํากัดเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลตําบลหนองขาว คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลฯ/ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ   สังกัดเทศบาลตําบลหนองขาว โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
สัตว์ปก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช
 เชน ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษฯ
ลฯ     
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- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกล้องถาย
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รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
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3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
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รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว และห้อง
สมุดประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว (ที่อานหนังสือท้องถิ่นรัก
การอานเทศบาลตําบลหนองขาว)  
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐาน  คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ
 สําหรับห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลหนองขาว  (ที่อาน
หนังสือท้องถิ่นรักการอานเทศบาลตําบลหนองขาว)  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท์    คาบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ (โทรสาร)  คาเทเลกซ์  คาวิทยุติดตามตัว  คาวิทยุสื่อ
สาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนต้น  และให้หมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 238,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 188,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรโทรทัศน์วงจรปดชนิดเครือขายพร้อมติดตั้ง จํานวน 138,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปดชนิด
เครือขายพร้อมติดตั้ง แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  จํานวน 6
 ตัว/ ละ 23,000  บาท เพื่อติดตั้งในห้องเรียนอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 6 ห้อง
เรียน (ตามมาตรฐานจะจัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ICT ตามปที่ซื้อ)  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน้อยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมน้อยกวา 2,073 pixel
 - มี frame rate ไมน้อยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการบันทึก
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมน้อยกวา 1/3 นิ้ว
 - มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
น้อยกวา 4.5 มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
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อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
 - สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อยางน้อย 2
 แหลง
 - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถสงสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานได้จาม
มาตรฐาน IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียว
กันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS ,  “NTP 
หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เปนอยางน้อย
 - มีชองสําหรับบันทึกข้อมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยตอผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องการรับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 18 ลําดับที่ 28
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(สํานักปลัด)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,585,800 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 2,595,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,797,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซื่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว โครงการเปดโลก
กว้างสูการเรียนรู้ สงเสริมพัฒนาการของหนูทั้ง 4 ด้าน

จํานวน 35,000 บาท

   -เพื่อจายเปนคาจัดโครงการเปดโลกกว้างสูการเรียนรู้ สงเสริม
พัฒนาการของหนูทั้ง 4 ด้าน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว  เชน คาจ้างเหมารถ คาวิทยากร คาเข้าชมสถาน
ที่ และคาใช้จายอื่นตามความจําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 87 ลําดับ
ที่ 1)
(สํานักปลัด)

2) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,057,300 บาท

2.1)  คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว          ตั้งไว้  245,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลหนองขาว  จํานวน 1 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว เปนเวลา 2 ภาค
เรียน อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน  245 วัน จํานวน
เด็ก 50 ราย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) ทั้งนี้
จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2.2) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว          ตั้งไว้  360,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว  จํานวน 1 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว เปนเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อ
ละ 20 บาทตอคน จํานวน  200 วัน จํานวนเด็ก 90 ราย  (เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้
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รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
2.3)  คาใช้จายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     ตั้ง
ไว้  20,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา เชน การจัดประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เปน
ต้น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.4)  คาใช้จายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน        ตั้งไว้  16,800  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา เชน ระบบ ADSL,ระบบ Wifi  เปนต้น ประกอบ
ด้วย
   (1)  ระบบ Asymmetric Digifal Subscriber Line: ADSL  ตั้ง
ไว้  9,600 บาท
   (2)  ระบบ Wireless Fidelity : Wifi  ตั้งไว้  7,200  บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.5)  คาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน      ตั้ง
ไว้  100,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุด
โรงเรียน เชนจัดซื้อหนังสือ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซอมหนังสือ
หรืออุปกรณ์ในการจัดทําบัตรรายการเปนต้น  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวัน
ที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.6)  คาใช้จายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น    ตั้งไว้   50,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอาน หรือจัดหาสื่อ/หนังสือเพื่อสงเสริมให้นักเรียนรัก
การอาน  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะ
เบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
2.7)  คาใช้จายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
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องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น      ตั้งไว้ 18,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรืองานสงบุคลากรของสถานศึกษาไปเข้า
รับการฝึกอบรม  จํานวนคนละ 3,000 บาท  ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวัน
ที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.8)  คาใช้จายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา     ตั้งไว้  21,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา เชน จัดกิจกรรมให้
ความรู้การเฝ้าระวัง กลุมเสี่ยงตอการใช้สารเสพติด การประกวด
คําขวัญตอต้านยาเสพติด จัดงานวันยาเสพติดโลกเปนต้น  เพื่อ
เปนคาใช้จายในการสงบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของ
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยจัดสรรในอัตราดังนี้
     (1) โรงเรียน  15,000  บาท
     (2)  ครูแกนนําโรงเรียน 1 คน/ละ 3,000 บาท
     (3)  เจ้าหน้าที่ อปท.ละ 1  คน/ละ 3,000 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็
ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.9)  คาใช้จายในการพัฒนาแหลงเรียนรู้ในโรงเรียน      ตั้ง
ไว้  50,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการพัฒนา/ปรับปรุงแหลงเรียนรู้ใน
โรงเรียน หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลง
วันที่  11  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัด
สรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.10)  คาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสถานศึกษา     
ตั้งไว้  150,000  บาท
-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน ซอมแซม
ฝ้า เพดาน หลังคา เปนต้น  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11
  ตุลาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
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จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2.11)  คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  ตั้ง
ไว้ 11,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
โครงการฯ ประกอบด้วย คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร และวัสดุเพื่อประกอบ
การอบรมและอื่นๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562
  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
2.12)  คาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561”  ตั้ง
ไว้ 11,000 บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
โครงการฯ ประกอบด้วย คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร และวัสดุเพื่อประกอบ
การอบรมและอื่นๆ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4201  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2562
  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
2.13)  คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจําป พ.ศ. 2564    ตั้ง
ไว้  4,500  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม “
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่
รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และ
นันทนาการ ประจําป  2564  ประกอบด้วย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการฝึก
อบรมและคาใช้จายอื่นๆ  ในการฝึกอบรม  ตามหนังสือ กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 5289  ลงวันที่  24
  ธันวาคม  2562  (ทั้งนี้จะเบิกจายก็ตอเมื่อได้รับการจัดสรร
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จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
(สํานักปลัด)

3) คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 323,000 บาท

3.1)  คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว         ตั้งไว้  170,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และ
การบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนัก
เรียน  50  คน  เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
  บาท/คน/ป
3.2)  คาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว         ตั้งไว้  153,000  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) และ
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน) จัดสรรสําหรับระดับอนุบาลศึกษา  ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว  จํานวนเด็กนักเรียน  90  คน  เปนคา
จัดการเรียนการสอน อัตราละ 850  บาท/คน/ภาคเรียน  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
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 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน, อุปกรณ์การเรียน , คาเครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 158,200 บาท

4.1) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คา
หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว  ตั้งไว้  56,500  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)  จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวนเด็กนักเรียน 50 คน ดังนี้      
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 50
 คน  เปนเงิน 10,000 บาท
2) คาอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 50
 คน  เปนเงิน 10,000 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 50
 คน  เปนเงิน 15,000  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป  จํานวน 50
 คน  เปนเงิน 21,500 บาท
4.2)  โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คา
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หนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว   ตั้งไว้  101,700  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์การเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน)  จัดสรรสําหรับระดับอนุบาลศึกษาในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวนเด็กนักเรียน 90  คน  ดัง
นี้
1) คาหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน 90
 คน  เปนเงิน 18,000 บาท
2) คาอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 100 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน 90 คน  เปนเงิน 18,000 บาท
3) คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ป  จํานวน 90
 คน  เปนเงิน 27,000  บาท
4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 215 บาท/ภาค
เรียน  จํานวน 90 คน  เปนเงิน 38,700 บาท
- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(สํานักปลัด)

5) โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ โดยมีคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง เชน คาวัสดุสํานักงาน คา
อุปกรณ์ตางๆ คาอาหารวาและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 13
(สํานักปลัด)

6) โครงการบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการบูรณาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว โดยมีคาใช้จายดังนี้ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุ
อุปกรณ์ตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆ จําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

7) โครงการรักการอาน ชวนลูกรัก "ตะลุยโลกนิทาน ป 2" ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 20,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรักการอาน ชวนลูกรัก “
ตะลุยโลกนิทาน ป 2” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว  โดยมีคาใช้จายที่เกี่ยวข้อง เชน คาวัสดุสํานักงาน คา
อุปกรณ์ตางๆ คาหนังสือสือนิทาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 12
(สํานักปลัด)

8) โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองขาว

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว  โดยมีคาใช้จายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ คา
อุปกรณ์ เชน กระดาษ เมล็ดพันธุ์พืช ปุย จอม เสียม มีด คาด เปน
ต้น และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)

9) โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(Mini English Program) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว

จํานวน 144,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาว  โดยจายเปนคาตอบ
แทนครูสอนภาษาอังกฤษ
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 14
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 798,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 728,300 บาท

(2.1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว     ตั้งไว้   95,900    บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว  จํานวน 1  แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 50 คน  จํานวน 260
  วัน ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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(2.2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนอง
ขาว     ตั้งไว้   172,500   บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลหนองขาว  จํานวน 1  แหง จัดสรรสําหรับระดับอนุบาล
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองขาวจํานวนเด็กนัก
เรียน 90 คน  จํานวน 260  วัน ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 (2.3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอิน
ทราทร”    ตั้งไว้  459,900  บาท
- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนวัดอินทา
ราม “โกวิทอินทราทร”  จัดสรรสําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  1  แหง  เด็ก
นักเรียน  240  คน  จํานวน  260  วัน  และ ตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายจายเพื่อให้
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ได้มาซึ่งสิ่งที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดังนี้
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว หูฟัง เปลหามคนไข้ ฯลฯ
2. ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้งานแล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาเดิมดังนี้ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ สายยาง ถุงมือ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้นโดยจายเปนคาวัสดุการ
ศึกษา  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา
ด้วยพลาสติก เบาะยึดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร"

จํานวน 960,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)  จํานวน 240  คน อัตรามื้อละ  20
  บาทตอคน  จํานวน 200 วัน  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
6) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2564 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป พ.ศ.  2563 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใช้จาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยว
ข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือ
คาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคา
รื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  คาใช้
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ํา
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้
จายในการประกวดหรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโล หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แขงขันเปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ตางๆ คาใช้จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจ้างเหมา
ทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

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

   - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
   -  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ     
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- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,868,000 บาท

งบบุคลากร รวม 945,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 945,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 220,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําป 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน       จํานวน  1
  อัตรา                                                                     
   
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  2  อัตรา
(ประกอบด้วย พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา  และ พนักงานประจํา
รถขยะ 1 อัตรา)
2.พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  3  อัตรา
(ประกอบด้วย คนงานทั่วไป 2 อัตรา  และคนงานประจํารถขยะ 1
 อัตรา)
 (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง  5
 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้พนักงานจ้าง ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  2  อัตรา
(ประกอบด้วย พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา  และ พนักงานประจํา
รถขยะ 1 อัตรา)
2.พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  3  อัตรา
(ประกอบด้วย คนงานทั่วไป 2 อัตรา  และคนงานประจํารถขยะ 1
 อัตรา)
 (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 623,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองชาง)
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2) โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกอง
ชาง

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน
กองชาง 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 405,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
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โดยจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวม
ถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
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ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาเครื่องแตงกาย ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยาวนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพัดคอ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:49 หน้า : 137/212



 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุอื่น ดังนี้ 
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด – ปดแก๊ส ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(กองชาง)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 514,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นหรือคาใช้จายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แก
เทศบาลตําบลหนองขาว
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและเบิกจาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
และเบิกจาย พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 4253
 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้า 5 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์   ป้องกัน  ควบคุม
โรคไข้เลือดออกเชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดสถานที่ คา
อาหาร  คายาฉีดยุง
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจํา
เปน
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการณรรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและการคุมกําเนิด   เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัด
สถานที่ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จาย
อื่น ๆ ตามความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดนก และพาหนะนําโรค
อื่นๆ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้หวัดนก
และพาหนะนําโรคอื่นๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดสถาน
ที่ คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ
 ตามความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์แกเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน  ควบคุมโรค
เอดส์แกเยาวชน เชน  คาสมนาคุณวิทยากร  คาจัดสถานที่ คา
อาหาร  คาของขวัญ  คาใช้จายในการทัศนศึกษาดูงาน   คา
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจํา
เปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์การป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์การป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  เชน  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาจัดสถานที่ คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม คา
วัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้านอาหารแกสถานประกอบการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยด้าน
อาหารแก
สถานประกอบการร้านค้า ร้านจําหนายอาหาร หาบเรแผง
ลอย และสถาน
ประกอบการอื่น ๆ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายฝึก
อบรม คาศึกษา
ดูงาน คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ ตาม
ความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชน
เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาใช้จายในการฝึกอบรม คาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ คาเอกสาร และคาใช้จายอื่น ๆ ตามความจําเปน
ตามหนังสือสังการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 1
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
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 - เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดังนี้
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว หูฟัง เปลหามคนไข้ ฯลฯ
2. ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะ
เมื่อใช้งานแล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาเดิมดังนี้ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ํายาตางๆ สายยาง ถุงมือ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองชาง)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,066,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,235,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,235,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  4
 อัตรา และเงินปรับปรุงประจําป จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองชาง 1
 อัตรา                                                                      
  2. หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง 1
 อัตรา                                 
 3. นายชางโยธาชํานาญงาน 1 อัตรา                                  
4. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 1 อัตรา
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้                                  
1. ผู้อํานวยการกองชาง 1 อัตรา  จํานวนเดือนละ 3,500
 บาท                                
2. หัวหน้าฝายแบบแผนและกอสร้าง 1 อัตรา เดือนละ 1,500
 บาท
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12 เดือน ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา ประกอบด้วย ตําแหนง
คนงานทั่วไป 4 อัตรา
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  12 เดือน  ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  1  อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนงพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  4  อัตรา ประกอบ
ด้วย ตําแหนงคนงานทั่วไป 4 อัตรา
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,306,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,000 บาท
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1)  รายจายคาตรวจควบคุมงาน   ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการชําระคาควบคุมงานกรณีเฉพาะทาง
หลักวิศวกรรม และข้อกําหนดกฎหมายแหงพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522 ในสวนของกองชาง ตามหนังสือคณะ
กรรมการวาด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   ตั้ง
ไว้า  120,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คา
ซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาเชา
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  คาเชาบ้าน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจาย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คาจ้างเหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท์ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
(กองชาง)
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2) รายจายคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้ม
ครองป้องกันที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติแผนดิน ประเภทพลเมือง
ใช้ประโยชน์รวมกัน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการชําระคารังวัดสอบเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเปนสาธารณะ
สมบัติแผนดิน ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน
ตามหนังสือสั่งการ
1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
2) คําสั่งที่ 4/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมายคุ้มครองสาธารณะประโยชน์
3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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3) คาดําเนินการจัดทําทะเบียนถนนทางหลวงท้องถิ่นและโครงการ
ถนนทางหลวงลงทะเบียนท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําการขึ้นทะเบียนถนนทางหลวง
ของท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองขาว ตามประกาศพระราช
บัญญัติลักษณะปกครองของท้องที่ภายในเขตเทศบาล
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่
พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่
จําเปนในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดตอราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองชาง)
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2)โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีคาใช้
จาย ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยกร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
ใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองชาง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 177 ลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเปนการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเปนผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จายจากคา
วัสดุ
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 621,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปดประกาศ แผนป้านชื่อสํานักงาน หรือ
หนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
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งาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไมโครโฟน 
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ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุกอสร้าง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ทอน้ําและอุปกรณ์
ประปา ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้ ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
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ไมล์ เพลา ฟล์มกรองแสง ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  เบาะรถยนต์ เครื่อง
ยนต์ (อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา แบตเตอร์รี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟเบรก อาจา
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง รถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ดังนี้  
(1) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุการเกษตร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
สัตว์ปก และสัตว์น้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช
 เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
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 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 170/212



 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท
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 -  เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาเครื่องแตงกาย ดังนี้
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แกสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยาวนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพัดคอ ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
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ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ได้แก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟด
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เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนต้น ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1.รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เปนต้น
โดยจายเปนคาวัสดุอื่น ดังนี้ 
1. ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคง
ทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งาน
แล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดัง
เดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา ดังนี้ เชน มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปด – ปดแก๊ส ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะ คาไฟฟ้า
สาธารณะตางๆ

งบลงทุน รวม 1,225,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 525,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องอานบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)

จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องอานบัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์ 
คุณลักษณะสามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนก
ประสงค์ได้ , มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz , 
สามารถใช้งานผานชองเชื่อมตอ แบบ usb ได้ (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 239
 ลําดับที่ 46)
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ครุภัณฑ์สํารวจ

1) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา 
คุณลักษณะดังนี้
1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
3) บันทึกข้อมูลตําแหนงพิกัดได้ไมน้อยกวา 2,000 จุด และสร้าง
เส้นทางได้ 200 เส้นทาง
4) บันทึกข้อมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู และข้อมูลตําแหนงสถานที่สําคัญ
ไมน้อยกวา 500,000 ตําแหนง
6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาคาความสูงโดยการวัด
ความดันบรรยากาศ
7) มีพอร์ตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผาน
ทาง USB port แบบ High-Speed
หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มี
ชื่อเรียกอื่นคือเครื่องอานพิกัดทางภูมิศาสตร์
(รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2562)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 ครุภัณฑ์หน้าที่ 18 ลําดับที่ 27
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงครุภัณฑ์ตางๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งไมอาจคาดการณ์ได้วาจะชํารุดเสีย
หาย
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
ตางๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(กองชาง)
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

1) รายจายเพื่อเปนคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจคํานวณงาน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายคาสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ตรวจ
คํานวณงาน ในการชําระคาออกแบบกรณีเฉพาะทางหลัก
วิศวกรรมและข้อกําหนดกฎหมายแหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ตามหนังสือคณะกรรมการวาด้วยการพัฒนา
กรมบัญชีกลาง 
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติควบุคมอาคาร พ.ศ.2522
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟ้า ย้ายแนวสายไฟฟ้า แก้ไข ซอมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า แนวระบบ
จําหนายสาธารณะ กรณีกระแสไฟฟ้าตก ติดตั้งไฟฟ้าโคมกิ่ง
สาธารณะ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่เทศบาลฯ ให้กับการไฟฟ้า
สวนภูมิภาค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 2
(กองชาง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 366,000 บาท
งบลงทุน รวม 366,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 366,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างรั้วตะแกรงด้านข้างสนามฟุตซอล จํานวน 366,000 บาท

เพื่อกอสร้างรั้วตะแกรงด้านข้างสนามฟุตซอล สูง 6
 เมตร ยาว 40.50 เมตร และรั้วตะแกรงเหล็ก สูง 1.00
 เมตร ยาว 93 เมตร บริเวณสนามฟุตซอล ภายในวัดอินทา
ราม หมูที่ 1 ตําบลหนองขาว ตามรายการแบบที่เทศบาลตําบล
หนองขาวกําหนด
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 4 หน้า 46 ลําดับที่ 3
(กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,020,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1) โครงการจ้างเหมาแรงงานซอมบํารุงรักษา ถนน ทางเท้า สิ่งกอ
สร้าง และงานอื่นๆ

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานซอมบํารุงรักษา ถนน ทางเท้า สิ่ง
กอสร้าง และงานอื่นๆ  จํานวน 6 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองชาง)

2) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดกวาดขยะมูล
ฝอย และงานอื่นๆ

จํานวน 405,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานดูแลรักษาความสะอาดกวาดขยะ
มูลฝอย และงานอื่นๆ  จํานวน 9 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองชาง)
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3) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้าน
เรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยประจํารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานดูแลจัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
อาคารบ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย ประจํารถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย  จํานวน 2 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองชาง)

4) โครงการจ้างเหมาแรงงานดูแลตัดหญ้า ตัดแตงต้นไม้ และงาน
อื่นๆ

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาแรงงานดูแลตัดหญ้า ตัดแตงต้นไม้ และ
งานอื่นๆ  จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(กองชาง)
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5) คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ให้แกองค์การบริหารสวน
ตําบลแกงเสี้ยน ตามบันทึกความรวมมือเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะตามแผนการปฏิบัติการบอขยะกับองค์การบริหารสวนตําบล
แกงเสี้ยน ลงวันที่ 25 มกราคม 2560
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 183/212



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 678,000 บาท

งบบุคลากร รวม 627,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 382,560 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนท้องถิ่นประจําป  1  อัตรา  โดยจายให้กับพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ดังนี้
(1) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  1 อัตรา
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,440 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง 1 อัตรา คือ
(1)  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 51,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้
กับผู้พิการในเขตเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีพความเปนอยูที่ดีขึ้น  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปด
และปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 186/212



โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน จํานวน 210,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการชุมชน ผู้นําชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธี
เปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปา
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 193
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 187/212



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 160,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลหนองขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 188/212



โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตําบลหนองขาว จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาล
ตําบลหนองขาว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 189/212



โครงการสงเสริมความรักความอบอุนในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมความรักความอบอุน
ในครอบครัว  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 182
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 190/212



โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  ในเขตเทศบาล
ตําบลหนองขาว  ให้มีความเปนอยูที่ดีขึ้น  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่
อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:14:50 หน้า : 191/212



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยและยุติความรุนแรงตอ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษย์และการยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คา
ใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึก
อบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาป้าย
โครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการออกหนวยเทศบาลเคลื่อน
ที่ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแตงสถานที่อบรม  คาใช้จายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  คาประกาศนีย
บัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร  คา
เชาอุปกรณ์ตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
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เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  คาของสมนาคุณในการดู
งาน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่จําเปน
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 202
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายการจัดทําโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนต้านภัยยาเสพติด สําหรับเยาวชนตําบลหนองขาว  โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล์ คาใช้จาย
อื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ์กีฬา คา
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขง
ขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้า
รวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อ
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะ
การแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปด-ปดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์   คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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2) โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) หนังสือที่ นร 0505/ว 322 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
-เปนไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 1
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(สํานักปลัด)

3) โครงการขึ้นปใหมไทยผู้สูงวัยชื่นบาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการวันขึ้นปใหม
ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทาง
ศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวมงานและผู้มารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล์  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่  102
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

4) โครงการสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้าขาวม้าร้อยสี สืบสานงาน
ประเพณี สูวิถีชุมชน

จํานวน 50,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงกรานต์บ้านหนองขาว ผ้า
ขาวม้าร้อยสี สือบสานงานประเพณี สูวิถีชุมชน  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวม
งานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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5) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงประจําป พ.ศ. 2564  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย   คาใช้จายพิธีทางศาสนา  คารับรองผู้ที่เชิญมารวม
งานและผู้มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล์  คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เปนและเกี่ยวข้อง  ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเปนในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรทัศน์ รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน ได้แก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโล หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแขงขันเปนการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เชน คา
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ตางๆ คาใช้
จายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ คาจ้างเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,358,900 บาท

งบกลาง รวม 12,358,900 บาท
งบกลาง รวม 12,358,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อย
ละ 5 ของคาจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญ
หาญอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั่วไป (มกราคม – ธันวาคม)
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามมติคณะ
รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวนที่ 29 มิถุนายน  2553 ให้องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมน โดย
ยึดหลักกรประชาชนออม 1 สวน องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 1
 สวน และรัฐบาลสมทบ 1 สวน โดยในสวนขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นควรมีจํานวนเทากับประชาชนจายเข้ากองทุนไมควร
เกิน 365 บาท/คน/ป และเปนไปด้วยความอิสระตามศักยภาพ
ทางการคลัง เพื่อเปนการสงเสริมให้ประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการบริการสาธารณะโดยยึดหลักประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้
รับเปนสําคัญ และสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ตามหนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนิน
งานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,200,400 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,872,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ์การจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่
ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
1)  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16
 และ ข้อ 17  
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สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อสํารองจาย  เปนรายจายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น   และในการชวยเหลือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําปาไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปา
และหมอกควัน ป 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําปาไหลหลาก  และดินถลม ป 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
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  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560   เรื่อง 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่  2  สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560   
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561    
15) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 

รายจายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาล  ไมน้อยกวา ร้อยละ 50  ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้
รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   ตามประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ปวยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการ
รายจายที่เปนภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
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2) คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 44,400 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคมสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ข้อ 16 กําหนดให้ชําระคาบํารุงไมน้อย
กวาร้อยละเศษหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับรายจายจริง
ประจําปที่ผานมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท แตไมเกิน 750,000  บาท การคํานวณในปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลมีรายรับจริงจากเงินงบประมาณทั่ว
ไป ไมรวมเงินกู้ เงินจายขาดเงินสะสาม เงินอุดหนุนทุก
ประเภท รวมเปนเงิน 26,572,543.73  บาท  คํานวณร้อยละเศษ
หนึ่งสวนหก (0.00167) เปนเงิน 44,376.14 บาท จึงตั้งไว้
จํานวน  44,400 บาท 

3) เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างของเทศบาลถึงแกความตายในระหวางรับราชการ  ตาม
กฎหมายและหนังสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือน เงิน
ป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานสวน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจายเงินชวย
พิเศษ กรณี ข้าราชการการ และพนักงานสวนท้องถิ่น ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และ พนักงานงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ
. 2560  
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4) คาใช้จายในการจัดการจรจร จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้าจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟฟ้าจราจร กรวยจราจร แผงกั้งจราจร แผน
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความ
เร็ว เปนต้น
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 165
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 475,300 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในป  2564  ได้ประมาณ
การไว้ที่  49,000,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี้
49,000,000 – 25,239,200 (เงินอุด
หนุน)  =  23,760,800  X  2/100  =  475,216 บาท  
จึงตั้งไว้ 475,300 บาท
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 22,800 บาท

-  เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) ของ
พนักงานเทศบาล
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

120,000

2) ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

44,400

3) เงินช่วยพิเศษ 10,000

4) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจรจร

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,200,400

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

475,300

สํารองจ่าย 150,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

1) เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

120,000

2) ค่าบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย

44,400

3) เงินช่วยพิเศษ 10,000

4) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจรจร

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,200,400

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

475,300

สํารองจ่าย 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,872,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

22,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 244,440 600,000 650,000 904,680 356,000 875,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

75,000 75,000 52,680 48,000 108,000

เงินเดือนพนักงาน 382,560 1,500,000 220,000 399,800 1,187,000 5,163,600

เงินอื่นๆ 3,198,800

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,200

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 204,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 13,000 100,000 30,000 60,000

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:15:44 หน้า : 3/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,872,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

22,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

120,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

198,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

120,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,630,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

358,680

เงินเดือนพนักงาน 8,852,960

เงินอื่นๆ 3,198,800

เงินวิทยฐานะ 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,200

เงินประจําตําแหน่ง 264,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 213,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

51,000 170,000 229,000 226,200 144,000 712,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000 120,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000

1) โครงการจ้างเหมา
แรงงานซ่อมบํารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สิ่งก่อ
สร้าง และงานอื่นๆ

270,000

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

100,000 60,000 10,000 102,000

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซื่งบริการ

20,000

2) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตําบลหนองขาว 
กองคลัง

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,532,200

ค่าเช่าบ้าน 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000

1) โครงการจ้างเหมา
แรงงานซ่อมบํารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สิ่งก่อ
สร้าง และงานอื่นๆ

270,000

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

272,000

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซื่งบริการ

20,000

2) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านพัสดุ
เทศบาลตําบลหนองขาว 
กองคลัง

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลรักษาความ
สะอาดกวาดขยะมูล
ฝอย และงานอื่นๆ

405,000

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
ช่าง

45,000

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแต่งต้นไม้ ทําความ
สะอาดภายในศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตําบลหนองขาว

45,000

2) รายจ่ายค่ารังวัดสอบ
เขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติแผ่นดิน ประเภท
พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลรักษาความ
สะอาดกวาดขยะมูล
ฝอย และงานอื่นๆ

405,000

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในกอง
ช่าง

45,000

2) โครงการจ้างเหมา
แรงงานเพื่อดูแล สวน 
ตัดแต่งต้นไม้ ทําความ
สะอาดภายในศูนย์
พัฒนาผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลตําบลหนองขาว

45,000

2) รายจ่ายค่ารังวัดสอบ
เขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ ดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณะ
สมบัติแผ่นดิน ประเภท
พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) ค่าดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนถนนทางหลวง
ท้องถิ่นและโครงการ
ถนนทางหลวงลง
ทะเบียนท้องถิ่นภายใน
เขตเทศบาล

20,000

3) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาล
ตําบลหนองขาว กอง
คลัง

45,000

3) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามอาคารบ้าน
เรือนและที่รองรับขยะ
มูลฝอยประจํารถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย

90,000

3) โครงการจ้างเหมา
แรงงานเพื่อทําความ
สะอาดบริเวณรอบ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองขาว

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) ค่าดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนถนนทางหลวง
ท้องถิ่นและโครงการ
ถนนทางหลวงลง
ทะเบียนท้องถิ่นภายใน
เขตเทศบาล

20,000

3) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านการเงิน
และบัญชี เทศบาล
ตําบลหนองขาว กอง
คลัง

45,000

3) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลจัดเก็บขยะ
มูลฝอยตามอาคารบ้าน
เรือนและที่รองรับขยะ
มูลฝอยประจํารถยนต์
บรรทุกขยะมูลฝอย

90,000

3) โครงการจ้างเหมา
แรงงานเพื่อทําความ
สะอาดบริเวณรอบ
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองขาว

45,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านจัดเก็บ
รายได้ เทศบาลตําบล
หนองขาว กองคลัง

45,000

4) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลตัดหญ้า ตัด
แต่งต้นไม้ และงานอื่นๆ

45,000

5) ค่ากําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล

210,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว โครงการเปิดโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ ส่ง
เสริมพัฒนาการของหนู
ทั้ง 4 ด้าน

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

4) โครงการจ้าง
เหมาบริการราษฎรใน
พื้นที่ตําบลหนองขาว 
สําหรับงานด้านจัดเก็บ
รายได้ เทศบาลตําบล
หนองขาว กองคลัง

45,000

4) โครงการจ้างเหมา
แรงงานดูแลตัดหญ้า ตัด
แต่งต้นไม้ และงานอื่นๆ

45,000

5) ค่ากําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล

210,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลหนอง
ขาว โครงการเปิดโลก
กว้างสู่การเรียนรู้ ส่ง
เสริมพัฒนาการของหนู
ทั้ง 4 ด้าน

35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

1) โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด

60,000

1) โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

2) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

2) โครงการประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา

10,000

2) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,057,300

2)โครงการรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

1) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

40,000

1) โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนต้านภัย
ยาเสพติด

60,000

1) โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000

2) ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการและนอก
ราชอาณาจักร

50,000

2) โครงการประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา

10,000

2) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,057,300

2)โครงการรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว 
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

323,000

3) โครงการขึ้นปีใหม่
ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน

50,000

4) โครงการสงกรานต์
บ้านหนองขาว ผ้าขาว
ม้าร้อยสี สืบสานงาน
ประเพณี สู่วิถีชุมชน

50,000

4) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
อุปกรณ์การเรียน , ค่า
เครื่องแบบนักเรียน , ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว 
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

158,200

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:15:44 หน้า : 15/42



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว 
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

323,000

3) โครงการขึ้นปีใหม่
ไทยผู้สูงวัยชื่นบาน

50,000

4) โครงการสงกรานต์
บ้านหนองขาว ผ้าขาว
ม้าร้อยสี สืบสานงาน
ประเพณี สู่วิถีชุมชน

50,000

4) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, 
อุปกรณ์การเรียน , ค่า
เครื่องแบบนักเรียน , ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหนองขาว 
และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

158,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5) โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

20,000

5) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

150,000

6) โครงการบูรณาการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

10,000

7) โครงการรักการอ่าน 
ชวนลูกรัก "ตะลุยโลก
นิทาน ปี 2" ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

20,000

8) โครงการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

5) โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลหนองขาว

20,000

5) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทง

150,000

6) โครงการบูรณาการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

10,000

7) โครงการรักการอ่าน 
ชวนลูกรัก "ตะลุยโลก
นิทาน ปี 2" ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองขาว

20,000

8) โครงการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
หนองขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

9) โครงการห้องเรียน
พิเศษหลักสูตรภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ 
(Mini English 
Program) ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

144,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

15,000 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และภัยพิบัติ
อื่น ๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

9) โครงการห้องเรียน
พิเศษหลักสูตรภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ 
(Mini English 
Program) ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล
หนองขาว

144,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเทศบาล

5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร

115,000

ค่าใช้จ่ายในการเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และภัยพิบัติ
อื่น ๆ

50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี

10,000

โครงการการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
.2564

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการณรรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และการคุมกําเนิด

40,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และ
งานพระราชพิธี

30,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลหนองขาว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี

10,000

โครงการการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

10,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ
.2564

30,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

20,000

โครงการณรรงค์ป้องกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
และการคุมกําเนิด

40,000

โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ และ
งานพระราชพิธี

30,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลหนองขาว

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจด้านกิจการ
สภา สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน

210,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

160,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองขาว คณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ สํากัดเทศบาล
ตําบลหนองขาว

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเทศบาล
ตําบลหนองขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจด้านกิจการ
สภา สําหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง

10,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ชุมชน ผู้นําชุมชน

210,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

160,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาล
ตําบลหนองขาว คณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ สํากัดเทศบาล
ตําบลหนองขาว

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีเทศบาล
ตําบลหนองขาว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาองค์กร 
(Organization 
Development)

100,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
หวัดนก และพาหนะนํา
โรคอื่นๆ

10,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์แก่เยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

50,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารแก่
สถานประกอบการ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเยาวชน

40,000

โครงการเรียนรู้แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาองค์กร 
(Organization 
Development)

100,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
หวัดนก และพาหนะนํา
โรคอื่นๆ

10,000

โครงการรณรงค์ 
ป้องกัน ควบคุมโรค
เอดส์แก่เยาวชน

20,000

โครงการรณรงค์การ
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)

50,000

โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยด้านอาหารแก่
สถานประกอบการ

40,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเยาวชน

40,000

โครงการเรียนรู้แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดขั้นตอนการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

5,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

40,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

30,000

โครงการส่งเสริมความ
รักความอบอุ่นในครอบ
ครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการลดขั้นตอนการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

5,000

โครงการวันคล้ายวัน
พระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง

10,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทร รา
มาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ์ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

40,000

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

30,000

โครงการส่งเสริมความ
รักความอบอุ่นในครอบ
ครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

10,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป

250,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านสิทธิมนุษยและยุติ
ความรุนแรงต่อ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการออกหน่วย
เทศบาลเคลื่อนที่

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 30,000 20,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 70,000 30,000 55,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 20,000 20,000 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 20,000 20,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาอาชีพเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน

10,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป

250,000

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านสิทธิมนุษยและยุติ
ความรุนแรงต่อ เด็ก 
สตรี ผู้สูงอายุ

10,000

โครงการออกหน่วย
เทศบาลเคลื่อนที่

20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 205,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 190,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 250,000 50,000 105,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 20,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 728,300

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000 50,000

วัสดุก่อสร้าง 246,000 50,000 30,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 20,000 20,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 110,000 90,000

วัสดุอื่น 10,000 5,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 100,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card 
Reader)

700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 505,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 728,300

วัสดุการเกษตร 90,000

วัสดุก่อสร้าง 356,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 45,000

วัสดุสํานักงาน 240,000

วัสดุอื่น 25,000

วัสดุการศึกษา 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

20,000

ค่าไฟฟ้า 450,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 45,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1) เครื่องอ่านบัตร
ประชาชนแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card 
Reader)

700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
 ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง

109,000

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิด
มือถือ 5 วัตต์

108,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
พร้อมติดตั้ง

138,000

เครื่องรับส่ง-วิทยุ ชนิด
ประจําที่ ขนาด 40 วัตต์

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

500,000 80,000 50,000

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

300,000 300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสารขนาด  12 ที่
นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 
คัน

1,364,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) 
 ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 3 เครื่อง

109,000

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิด
มือถือ 5 วัตต์

108,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย
พร้อมติดตั้ง

138,000

เครื่องรับส่ง-วิทยุ ชนิด
ประจําที่ ขนาด 40 วัตต์

30,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

630,000

ค่าบํารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

600,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถโดยสารขนาด  12 ที่
นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 
คัน

1,364,000

ครุภัณฑ์สํารวจ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1) เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงด้านข้างสนาม
ฟุตซอล

366,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้
เป็นห้องศูนย์อํานวยการ
ควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยเทศบาลตําบล
หนองขาว (Nongkhao 
Security Control and 
Command Center)

324,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,000 200,000

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
1) เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

25,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
ตะแกรงด้านข้างสนาม
ฟุตซอล

366,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก

โครงการปรับปรุง/ซ่อม
แซมอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้
เป็นห้องศูนย์อํานวยการ
ควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยเทศบาลตําบล
หนองขาว (Nongkhao 
Security Control and 
Command Center)

324,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

250,000

ค่าบํารุงรักษา และปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV

290,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

1) รายจ่ายเพื่อเป็นค่า
สํารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ตรวจคํานวณงาน

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

1) โครงการดําเนินงาน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร"

960,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงระบบ
ควบคุมกล้องวงจรปิด 
CCTV

290,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

1) รายจ่ายเพื่อเป็นค่า
สํารวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ตรวจคํานวณงาน

300,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

1) โครงการดําเนินงาน
ตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี

20,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณะประโยชน์

300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1) เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนวัดอินทา
ราม "โกวิทอินทราทร"

960,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการอุด
หนุนในการจัดกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬา และ
นันทนาการ เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรม
งานตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการอุด
หนุนในการจัดกิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬา และ
นันทนาการ เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขภาพที่
ดี จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

10,000

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนเพื่อดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระดับอําเภอ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

30,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีในวันสําคัญ
ของชาติและกิจกรรม
งานตามนโยบายของ
จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2564

6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติด อําเภอ
ท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

40,000

รวม 12,358,900 320,000 1,128,000 6,452,700 2,382,000 9,190,960 2,473,000 14,694,440
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอา
ชนะยาเสพติด อําเภอ
ท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564

40,000

รวม 49,000,000
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ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตําบลหนองขาว
อําเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี



 



 



 



 



ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,583,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 3,583,000 บาท

คาจําหนายน้ําจากมาตรวัดน้ํา จํานวน 2,990,000 บาท

ไดจากการจัดเก็บคาน้ําประปาตามใบเสร็จรับเงินจัดเก็บคาน้ํา
ประปาในแตละเดือน 
ตั้งรับโดยถือประมาณการจําหนายน้ําปที่แลวกับสถิติผูขอใชน้ํา
เพิ่มเป็นเกณฑ์ 

คาจําหนายน้ําทอธาร จํานวน 12,500 บาท

ไดจากการจําหนายน้ําจากทอธารและจากการใชน้ําของมาตรวัด
น้ําชั่วคราว 
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 

คาเชามาตรวัดน้ํา จํานวน 420,000 บาท

ไดจากการใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปาในแตละเดือน 
ตั้งรับโดยถือสถิติที่ไดรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท

ตั้งรับโดยการประมาณการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จากยอด
เงินฝากธนาคารของกิจการประปา

ผลประโยชน์อื่น รวม 23,500 บาท

คาธรรมเนียม จํานวน 14,000 บาท

ไดจากคาธรรมเนียมการติดตั้งและการโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ํา
ประปา 
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอ ทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี
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คาแรง จํานวน 9,500 บาท

ไดจากคาแรงในการติดตั้ง , ยายมาตรวัดน้ํา และคาเชื่อมตอมาตร
วัดน้ําประปา(กรณีตัดฝาก) 
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์ 

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 37,000 บาท

- คามาตรวัดน้ํา  จํานวน   25,000.00   บาท 
ไดจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหมและรายเดิมที่มาตร
วัดน้ําประปาชํารุด    
ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์    
- คาอุปกรณ์ติดตั้ง  จํานวน   11,000.00   บาท 
 ไดจากการขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหม   
 ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์   
- คาคํารอง     จํานวน   1,000.00   บาท 
 ไดจากการยื่นคํารองขอติดตั้งมาตรวัดน้ําประปารายใหม   
 ตั้งรับโดยถือสถิติรายรับจริงของปที่แลวเป็นเกณฑ์   
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  3,583,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
งบกลาง  เป็นเงิน 145,000 บาท

งบกลาง รวม 145,000 บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ0.20โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 40    ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558 และด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5
/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ให้คํานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การ ประจําปงบประมาณนั้น ยกเว้นเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การคํานวณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตําบลหนองขาว
ประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมเป็นเงิน 3,583,000
.-บาท คํานวณยอด เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน     71,660.-บาท 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลหนองขาว

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลหนองขาว

อําเภอ ท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

รายจ่ายงบกลางอื่น จํานวน 35,000 บาท

1) เงินช่วยค่าทําศพ     ตั้งไว้   5,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีที่พนักงานและลูกจ้างเสีย
ชีวิตระหว่างปฎิบัติราชการ
                                                                              
      
    
    
    
2) เงินสํารองจ่าย       ตั้งไว้  30,000   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรณีที่กิจการประปา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือมีความจําเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม และให้
เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ19        

งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,031,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,031,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 311,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน   1
 อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
ทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 1). พนักงานผลิตน้ําประปา 2
 ตําแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตน้ําประปา 1 ตําแหน่ง (ทั่ว
ไป) 3).คนงาน 2 ตําแหน่ง (ทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้ 1). พนักงาน
ผลิตน้ําประปา 2 ตําแหน่ง (ภารกิจ) 2). พนักงานผลิตน้ํา
ประปา 1 ตําแหน่ง (ทั่วไป) 3).คนงาน 2 ตําแหน่ง (ทั่วไป)
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งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,971,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก
.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองคลัง)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
(กองคลัง)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ

รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14
) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ
คมนาคม ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนก
ประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียด
ตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรง
ทาสี เหล็ก อิฐ หิน ทราย ท่อประปา และอุปกรณ์ต่อท่อ ฯลฯ
 ตามความจําเป็นรายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับ
และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่  ยางรถ
ยนต์ ฯลฯ ตามความจําเป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภท
รายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจาระบี ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สาร
ส้ม คลอรีน เคมีภัณฑ์ น้ํายาต่างๆ ฯลฯ ตามความจําเป็น ราย
ละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบหมุน จานพรวน คราด
ซี่ ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก   แผ่น
ดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรม และอื่น ๆ ตามความจํา
เป็น รายละเอียดตามบัญชีจําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ
ประเภทดังกล่าวข้างต้นตามความจําเป็น  รายละเอียดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

วันที่พิมพ์ : 5/2/2564  10:17:23 หน้า : 10/12



ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,150,500 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการประปา และสถานที่
ผลิตน้ําประปาของเทศบาลตําบลหนองขาว

งบลงทุน  เป็นเงิน 435,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 245,500 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 145,500 บาท

เครื่องจ่ายสารคมี(สารส้ม) จํานวน 2 เครื่อง 
เพื่อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี (สาร
ส้ม) Promiment meta motorised metering pump จ่ายสาร
เคมีด้วยระบบ Motor-driven diaphragm ตัวเครื่องทํา
ด้วย Robust construction with Cast iron housing มอเตอร์
ขนาดกําลัง 0.18 kw. ปริมาณจ่ายสาร
เคมี 83 l/hr (Max 86 l/hr) แรงดันสูงสุดขนาด 10 bar กําลังขับ
สารเคมี 15 ml/stroke ที่ 96 stroke/min. (ครุภัณฑ์ไม่ได้ระบุ
อยู่ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณและราคาครุภัณฑ์ที่
กําหนดเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษา ปรับปรุง เครื่องปมน้ํา และ
ครุภัณฑ์อื่นในระบบผลิตน้ําประปาให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ ได้ว่าจะชํารุดเสียหาย
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 190,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างที่ชํารุดใน
ระบบผลิตน้ําประปา เช่น ระบบตู้คอนโทรลควบคุม ประตูน้ํา
เปด-ปด ท่อส่งน้ําและข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ ระบบ
มอเตอร์/ปม ระบบรางรับน้ํา-ระบบรางระบายน้ํา ชุดหัวกระโหล
กสูบน้ําฯลฯ 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
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