
เทศบาลตําบลกุดดู
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142 หมูที่ 12  ซอย-  ถนนหนองบัวลําภู- โนนสัง  แขวง/ตําบล กุดดู
  เขต/อําเภอ โนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  39140

พื้นที่ 3.26 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 2,748 คน
ชาย 1,378 คน

หญิง 1,370 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตําบลกุดดู่
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดดู

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลกุดดู จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลกุดดูอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลกุดดู จึงขอชี้แจง
ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,419,711.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,544,931.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,951,066.59 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 503,640.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 4,151,626.59 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 34,083,170.56 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 106,177.89 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 132,687.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 234,874.70 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 913,767.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 40,572.10 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,097,772.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 15,557,319.45 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,460,000.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 28,458,840.77 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 7,057,316.08 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,508,997.10 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,250,827.59 บาท

งบลงทุน จํานวน 737,700.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 904,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 36,456.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 533,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 106,177.89 106,878.00 137,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

132,687.20 85,308.00 69,938.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,874.70 157,691.00 240,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

913,767.00 675,825.00 650,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,572.10 21,087.00 19,700.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,428,078.89 1,046,789.00 1,116,638.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,097,772.22 18,491,986.00 17,883,362.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,097,772.22 18,491,986.00 17,883,362.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 15,557,319.45 14,461,225.00 15,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,557,319.45 14,461,225.00 15,000,000.00

รวม 34,083,170.56 34,000,000.00 34,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 7,066,916.08 7,770,095.00 8,517,504.00

งบบุคลากร 12,508,997.10 14,874,215.00 14,547,660.00

งบดําเนินงาน 7,250,827.59 7,675,990.00 8,781,136.00

งบลงทุน 737,700.00 2,644,100.00 1,229,700.00

งบเงินอุดหนุน 904,000.00 1,035,600.00 924,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,468,440.77 34,000,000.00 34,000,000.00
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ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
เทศบาลตําบลกุดดู่

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตําบลกุดดู่
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,518,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,054,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,505,576

แผนงานสาธารณสุข 2,751,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 834,000

แผนงานเคหะและชุมชน 738,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 505,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 645,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,920,760

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,517,504

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลกุดดู

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,517,504 8,517,504
    งบกลาง 8,517,504 8,517,504

หน้า : 1/10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,636,160 258,000 1,547,640 190,080 7,631,880
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,011,520 258,000 1,547,640 190,080 5,007,240

งบดําเนินงาน 1,759,000 48,000 743,000 22,000 2,572,000
    คาตอบแทน 95,000 5,000 100,000 0 200,000

    คาใช้สอย 834,000 43,000 528,000 17,000 1,422,000

    คาวัสดุ 275,000 0 115,000 5,000 395,000

    คาสาธารณูปโภค 555,000 0 0 0 555,000

งบลงทุน 31,800 38,000 204,400 30,000 304,200
    คาครุภัณฑ์ 31,800 38,000 204,400 30,000 304,200

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 7,436,960 344,000 2,495,040 242,080 10,518,080

หน้า : 2/10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 579,120 0 0 579,120
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 579,120 0 0 579,120

งบดําเนินงาน 375,000 20,000 80,000 475,000
    คาตอบแทน 109,000 0 0 109,000

    คาใช้สอย 266,000 20,000 30,000 316,000

    คาวัสดุ 0 0 50,000 50,000

รวม 954,120 20,000 80,000 1,054,120

หน้า : 3/10
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,130,400 1,508,040 2,638,440
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,130,400 1,508,040 2,638,440

งบดําเนินงาน 165,500 964,636 1,130,136
    คาตอบแทน 10,000 0 10,000

    คาใช้สอย 90,500 489,840 580,340

    คาวัสดุ 65,000 430,396 495,396

    คาสาธารณูปโภค 0 44,400 44,400

งบลงทุน 0 23,000 23,000
    คาครุภัณฑ์ 0 23,000 23,000

งบเงินอุดหนุน 0 714,000 714,000
    เงินอุดหนุน 0 714,000 714,000

รวม 1,295,900 3,209,676 4,505,576

หน้า : 4/10
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 1,683,960 0 0 1,683,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,683,960 0 0 1,683,960

งบดําเนินงาน 526,000 20,000 482,000 1,028,000
    คาตอบแทน 140,000 0 0 140,000

    คาใช้สอย 148,000 20,000 482,000 650,000

    คาวัสดุ 150,000 0 0 150,000

    คาสาธารณูปโภค 88,000 0 0 88,000

งบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000
    เงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000

รวม 2,209,960 60,000 482,000 2,751,960

หน้า : 5/10
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 606,000 606,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,000 606,000

งบดําเนินงาน 213,000 213,000
    คาตอบแทน 50,000 50,000

    คาใช้สอย 148,000 148,000

    คาวัสดุ 15,000 15,000

งบลงทุน 15,000 15,000
    คาครุภัณฑ์ 15,000 15,000

รวม 834,000 834,000

หน้า : 6/10
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 375,000 363,000 738,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใช้สอย 55,000 363,000 418,000

    คาวัสดุ 300,000 0 300,000

รวม 375,000 363,000 738,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 390,000 390,000
    คาใช้สอย 390,000 390,000

งบเงินอุดหนุน 115,000 115,000
    เงินอุดหนุน 115,000 115,000

รวม 505,000 505,000

หน้า : 7/10
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 490,000 600,000
    คาใช้สอย 110,000 490,000 600,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 15,000 45,000
    เงินอุดหนุน 30,000 15,000 45,000

รวม 140,000 505,000 645,000

หน้า : 8/10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,408,260 0 1,408,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,408,260 0 1,408,260

งบดําเนินงาน 1,575,000 50,000 1,625,000
    คาตอบแทน 40,000 0 40,000

    คาใช้สอย 740,000 0 740,000

    คาวัสดุ 195,000 50,000 245,000

    คาสาธารณูปโภค 600,000 0 600,000

งบลงทุน 0 887,500 887,500
    คาครุภัณฑ์ 0 48,500 48,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 839,000 839,000

รวม 2,983,260 937,500 3,920,760

หน้า : 9/10

17



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000

รวม 10,000 10,000

หน้า : 10/10
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,518,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,054,120

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,505,576

แผนงานสาธารณสุข 2,751,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 834,000

แผนงานเคหะและชุมชน 738,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 505,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 645,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,920,760

แผนงานการเกษตร 10,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 8,517,504

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
ตําบลกุดดู และโดยเห็นชอบของผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู่
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู
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งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดดูปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดดูมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสุนทร  มุนติเก)

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกุดดู

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายสมศักดิ์  แสนอินทร์)

ตําแหนง นายอําเภอโนนสัง  ปฏิบัติราชการแทน      
ผู้วาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู
อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 4,714.35 4,645.89 4,646.00 911.62 % 47,000.00
     ภาษีป้าย 63,402.00 92,712.00 92,712.00 -2.93 % 90,000.00
     อากรการฆาสัตว์ 15,110.00 8,820.00 8,520.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 83,226.35 106,177.89 106,878.00 137,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,037.90 640.20 612.00 -18.30 % 500.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

800.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,810.00 2,130.00 2,060.00 -90.29 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,063.00 694.00 413.00 69.49 % 700.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 5,000.00 -70.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 150.00 58,000.00 53,000.00 -90.57 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 87,960.00 9,198.00 9,198.00 -78.26 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 40,700.00 49,300.00 2,300.00 2,291.30 % 55,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 7,500.00 7,500.00 -100.00 % 0.00

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:24:58 หนา : 1/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,120.00 4,400.00 4,400.00 -65.91 % 1,500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,050.00 825.00 825.00 142.42 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,438.00
     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว์ 21,120.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 4,224.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 169,034.90 132,687.20 85,308.00 69,938.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 77,525.00 85,850.00 78,450.00 27.47 % 100,000.00
     ดอกเบี้ย 183,006.74 149,024.70 79,241.00 76.68 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,531.74 234,874.70 157,691.00 240,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 819,110.00 913,767.00 0.00 100.00 % 650,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 675,825.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 819,110.00 913,767.00 675,825.00 650,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 326.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 26,000.00 18,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 1,500.00 -86.67 % 200.00
     คาขายแบบพิมพ์และคํารอง 3,754.00 2,428.00 2,308.00 -78.34 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 94,673.00 19,818.10 17,279.00 9.96 % 19,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 124,427.00 40,572.10 21,087.00 19,700.00

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:24:58 หนา : 2/3
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 264,997.81 272,923.02 219,744.00 27.42 % 280,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 12,958,500.18 13,012,756.95 13,280,102.00 1.66 % 13,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,053,030.26 1,175,986.51 1,738,830.00 -30.99 % 1,200,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11,077.97 16,561.98 19,910.00 -3.19 % 19,275.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,136,408.34 2,269,291.50 2,838,758.00 -15.46 % 2,400,000.00
     คาภาคหลวงแร 27,401.31 29,758.60 26,508.00 13.17 % 30,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 19,005.47 12,514.66 13,614.00 -4.51 % 13,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

284,242.00 307,979.00 354,520.00 24.42 % 441,087.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,754,663.34 17,097,772.22 18,491,986.00 17,883,362.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 14,673,734.00 15,557,319.45 14,461,225.00 3.73 % 15,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 14,673,734.00 15,557,319.45 14,461,225.00 15,000,000.00
รวมทุกหมวด 32,884,727.33 34,083,170.56 34,000,000.00 34,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:24:58 หนา : 3/3
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู

อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 137,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 47,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

(ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เก็บ 100%)

ภาษีป้าย จํานวน 90,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 69,938 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:25:21 หน้า : 1/5
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 700 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,438 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:25:22 หน้า : 2/5

25



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 240,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 650,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 19,700 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 200 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาขายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 19,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:25:22 หน้า : 3/5
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,883,362 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 280,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 13,500,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 19,275 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,400,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 13,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:25:22 หน้า : 4/5
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คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 441,087 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,000,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงของ
ปที่ผานมา

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:25:22 หน้า : 5/5
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 510,796.09 523,566 536,656 3.82 % 557,156

คาชําระดอกเบี้ย 143,066.1 130,296.19 117,208 -29.32 % 82,842

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 177,106 129,696 240,000 -22.75 % 185,404

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 8,167 8,324 11,000 -9.09 % 10,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,704,200 3,964,400 4,376,400 12.17 % 4,909,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,013,600 1,099,000 1,274,400 11.86 % 1,425,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 53,500 53,000 79,000 -8.86 % 72,000

เงินสํารองจาย 189,856 446,556 328,855 69.74 % 558,199

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 586,164 0 % 586,164

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู
อําเภอโนนสัง    จังหวัดหนองบัวลําภู

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 1/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 0 0 100 % 30,939

-คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 48,415 33,160 30,413 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 100,000

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

393,314 578,917.89 0 0 % 0

รวมงบกลาง 6,342,020.19 7,066,916.08 7,680,096 8,517,504
รวมงบกลาง 6,342,020.19 7,066,916.08 7,680,096 8,517,504
รวมงบกลาง 6,342,020.19 7,066,916.08 7,680,096 8,517,504

รวมแผนงานงบกลาง 6,342,020.19 7,066,916.08 7,680,096 8,517,504
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

695,520 547,904.51 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 93,548.36 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 93,548.36 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

82,800 107,729.02 198,720 0 % 198,720

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 2/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,490,400 1,248,143.18 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,090,873.43 2,624,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 854,650 1,096,780 1,284,539 19.73 % 1,538,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

1,905 0 0 100 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 70,000 90,000 40 % 126,000

คาจางลูกจางประจํา 277,920 300,600 320,400 6.97 % 342,720

คาตอบแทนพนักงานจาง 648,000 844,200 869,520 3.13 % 896,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,848,475 2,335,580 2,588,459 3,011,520
รวมงบบุคลากร 4,357,195 4,426,453.43 5,213,099 5,636,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 21,000 185.71 % 60,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 3/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาเชาบาน 0 31,800 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 2,100 57,650 81,000 95,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 120,077.32 126,200.32 201,000 -1 % 199,000

คาจางปรับปรุง website ของเทศบาล 0 19,500 0 0 % 0

คาธรรมเนียมตาง ๆ  เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมศาล , คาธรรมเนียมรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ , คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
ถูกเรียกเก็บ

0 0 60,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,250 26,110 50,000 -20 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ    88,178 38,684 160,000 -100 % 0

 - คาใชจายในการพิธี รัฐพิธีและโอกาสตาง 
ๆ  10,000 8,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 4/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

 - คาใชจายในโครงการจัดขบวนแหงาน
นเรศวร 40,000 0 0 0 % 0

 - คาใชจายในโครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย 18 มีนาคม 8,340 0 0 0 % 0

 - คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหกับองค์กร(OD) 0 143,789 0 0 % 0

 - คาใชจายในโครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เทศบาลตําบลกุดดู

19,990 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใชจายในการพิธี รัฐพิธี และโอกาสตาง 
ๆ

0 0 10,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์

22,000 2,097 0 0 % 0

-คาใชจายในโครงการเลือกตั้งคณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดดู

0 358,477 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 200,000 -50 % 100,000

โครงการจัดขบวนแหงานเรศวร 0 0 0 100 % 40,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 5/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม 0 0 1,000 400 % 5,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

0 0 0 100 % 40,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาองค์กร  Organization 
Development  (OD) ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
พนักงานจาง  และผูสังเกตการณ์

0 0 0 100 % 230,000

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา
อยูหัวมหาวชิราลงกร ณบดินทรเทพยวรางกู
ร  28 กรกฎาคม

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี

0 0 4,000 -100 % 0

โครงการเวทีประชาคมจัดทําเพิ่มเติม
ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินงาน
ของเทศบาล

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
เทศบาลตําบลกุดดู

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 44,080 34,568.65 80,000 -37.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 376,915.32 757,425.97 821,000 834,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 6/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 43,209 58,848 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,980 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 28,284 40,645 65,000 -7.69 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900 0 35,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 75,900 64,600 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 13,470 2,395 5,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,750 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,450 3,070 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 0 2,550 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 166,213 180,838 330,000 275,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 310,000 29.03 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 7,700.79 7,867.15 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 14,000 7.14 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 120,000 8.33 % 130,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,700.79 7,867.15 460,000 555,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 7/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 552,929.11 1,003,781.12 1,692,000 1,759,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

-เกาอี้ทํางาน 9,000 0 0 0 % 0

-เครื่องดูดฝุ่น 14,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 100 % 31,800

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง  ขนาด  
9,000  บีทียู  จํานวน  2  เครื่อง

0 37,000 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติการ  จํานวน 
 2,500 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาด
กวาง 55 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 
95 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ  
2,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นราคาทองตลาด 

0 0 2,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 8/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 
1,100  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาด
กวาง 56 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สูง 
90 เซนติเมตร จํานวน 1  ตัว ราคาตัวละ 
1,100 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นราคาทองตลาด

0 0 1,100 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติการ  จํานวน  
4,500 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะ ขนาดกวาง 80 
เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500
 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นราคาทองตลาด

0 0 4,500 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 9/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติงาน  จํานวน  
3,500  บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะ ขนาดกวาง 60 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500
  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

0 0 3,500 -100 % 0

โซฟา  จํานวน  1  ชุด 0 13,000 0 0 % 0

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 6,900 -100 % 0

-ตูเหล็กเอกสาร 2 บาน 6,000 0 5,900 -100 % 0

-โตะสํานักงานเหล็ก 6,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ดับเบิ้ลแคบ 4 
ประตู

689,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 10/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อไมล์ประชุมและเครื่องเสียง
พรอมติดตั้ง เพื่อติดตั้งไวที่หองประชุม
เทศบาลตําบลกุดดู โดยมีไมล์แบบใชสาย 
12 ตัว พรอมแอมป์เครื่องขยายเสียง และ
ลําโพง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็น
ไปตามที่เทศบาลกําหนด เป็นครุภัณฑ์นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด

0 80,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพดิจิตอล 0 30,000 0 0 % 0

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0 0 28,000 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 15,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 22,000 -100 % 0

 -เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก 
8,600 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก 0 0 38,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 11/73
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พิมพ์ (Ink Tank Printer)                    
จํานวนเงิน  12,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จํานวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรง
งานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 
1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับ
กระดาขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
  - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับ
กระดาษขนาด A4 ไมนอย ไมนอยกวา 15 
หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที 
(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 50
 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 ,Letter,Legal และ
สามารถกําหนดขนาดของกระดาษได
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

0 0 12,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 12/73
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วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน ธั

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 5,200 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 755,100 182,000 159,400 31,800
รวมงบลงทุน 755,100 182,000 159,400 31,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี  ในสวนภูมิภาคประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2566

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 30,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนเหลากาชาด
0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 80,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 80,000 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 13/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายอื่น

คาชดใชคาสินไหมทดแทนกรณเจาหนาที่
ของรัฐตอบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคาใชจายที่
เทศบาลมีความจําเป็นตองจายเพื่อเยียว
ยาความเสียหายใหแกผูเสียหาย ตามพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบ และ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 

0 0 56,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 56,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 56,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 5,695,224.11 5,642,234.55 7,200,499 7,436,960
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 258,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 258,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 258,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 14/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 3,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายในโครงการจัดทําแผนดําเนิน
งาน 675 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการเวทีประชาคม  จัดทํา  เพิ่มเติม
หรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 675 0 0 43,000
รวมงบดําเนินงาน 675 0 0 48,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 15/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  สี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 38,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 38,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 675 0 0 344,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 399,765 878,397 890,880 24.53 % 1,109,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

192.5 0 12,000 300 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 0 41,887 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 283,200 297,680 310,800 4.32 % 324,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 707,157.5 1,241,964 1,279,680 1,547,640
รวมงบบุคลากร 707,157.5 1,241,964 1,279,680 1,547,640

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 16/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

15,500 5,800 38,000 31.58 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 19,000 57.89 % 30,000

คาเชาบาน 0 23,511.94 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 15,500 29,311.94 57,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,000 1,488 108,000 27.78 % 138,000

คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 89,100 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ    102,216 60,324 130,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 17/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

 - คาใชจายในโครงการจัดเก็บและสํารวจ
ภาษีเคลื่อนที่ 37,750 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการอบรมระบบบันทึกบัญชีดาน
คอมพิวเตอร์  (e-LAAS)

0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,950 0 1,000 900 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 156,916 150,912 519,000 528,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,221 122,753 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 10,000 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,245 19,800 55,000 -9.09 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 56,466 152,553 190,000 115,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 730,838.56 778,930.31 0 0 % 0

คาบริการไปรษณีย์ 2,713 32,719 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 18/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 82,307.11 90,634.35 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 815,858.67 902,283.66 0 0
รวมงบดําเนินงาน 1,044,740.67 1,235,060.6 766,000 743,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 37,400 0 0 % 0

เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0 0 0 100 % 5,000

เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติงาน 0 0 0 100 % 5,500

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับชํานาญการ 
ขนาด 55 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 
95 เซนติเมตร   จํานวน  1  ตัว

0 2,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน  
ขนาดกวาง 56 เซนติเมตร ลึก 50 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร  จํานวน  1  
ตัว

0 1,100 0 0 % 0

คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานอํานวยการทองถิ่น 
ระดับตน  ขนาดกวาง 65 เซนติเมตร  ลึก 
65 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร จํานวน  
1  ตัว

0 4,500 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 19/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) จํานวน 18,500 บาท   
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)  
ขนาด12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/   
      ว 1134 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  
ธันวาคม 2564

0 0 18,500 -100 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานระดับชํานาญการ ขนาด 
 กวาง 80  เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
สูง  75 เซนติเมตร  จํานวน  1  ตัว

0 4,500 0 0 % 0

คาจัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติงาน  ขนาด
กวาง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร 
สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

0 3,500 0 0 % 0

ตูเหล็ก  (แบบ  2  บาน) 0 0 0 100 % 28,500

ตูเหล็ก  (แบบ  4  ลิ้นชัก) 0 0 0 100 % 13,400

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 20/73
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตูเหล็กแบบ  2  บาน  จํานวน  2 ตู  
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
-มีมือจับชนิดบิด
-มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
-(คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม(มอก.)ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบประมาณ  ประจําเดือน
ธันวาคม  พ.ศ.2563)

0 11,800 0 0 % 0

โตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0 0 0 100 % 9,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ  ระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 0 0 0 100 % 66,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่  1 จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
19  นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอย
กวา  6 แกนหลัก (6 Core)โดย มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความ
สามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน   1  
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หนวย
- หนวยประมวลผลการ (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ  (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา  9  MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  หรือดีกวา  
ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง
วงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไมนอย
กวา  2  GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics
Processing  Unitที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  
2  GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา  2  GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดี
กวาขน

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
จอแสดงภาพขนาดไมนอย กวา 19 นิ้ว
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จํานวน  1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอย
กวา  4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา 3.1 GHz  หรือดีกวา  จํานวน  
1 หนวย
- หนวยประมวลผลการ (CPU) มีหนวย
ความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ  (Level) เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา  4  MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา  4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดี
กวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB หรือ  
ชนิด Solid  state 
- Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  250  GB 
 จํานวน  1  หนวย
- มี DVD –RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  
หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
interface) แบบ 10/100/1000  Base-T 
หรือดีกวา  จํานวน  ไมนอยกวา   1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB  
2.0  หรือดีกวา ไมนอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา   19  นิ้ว 
 จํานวน  1  หนวย

0 34,000 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับงานประ
มวณผล สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 
เครื่อง         คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU ) ไมนอย
กวา  4  แกนหลัก (4 Core)  จํานวน  1  
หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
 หรือดีกวา  ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ  (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม
นอยกวา  4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHZ  และ
มีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไมนอยกวา  10  แกน 
หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ  (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม
นอยกวา  6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช

0 22,000 0 0 % 0
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ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา  8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดี
กวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB หรือ  
ชนิด Solid  stateDrive  -ขนาดความจุไม
นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000 143,300 18,500 204,400
รวมงบลงทุน 8,000 143,300 18,500 204,400

รวมงานบริหารงานคลัง 1,759,898.17 2,620,324.6 2,064,180 2,495,040
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 190,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 190,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 190,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 7,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 17,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 22,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0 0 0 100 % 2,500

โตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ 0 0 0 100 % 4,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 242,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,455,797.28 8,262,559.15 9,264,679 10,518,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 130,100 146,958.67 247,900 -22.4 % 192,360

คาจางลูกจางประจํา 223,620 238,560 252,120 5.81 % 266,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 272,160 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 637,880 505,518.67 620,020 579,120
รวมงบบุคลากร 637,880 505,518.67 620,020 579,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

23,100 45,600 50,000 60 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 25,000 -4 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 27,500 45,600 80,000 109,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 315,000 206,400 0 100 % 216,000

คาจางเหมาคนงานทั่วไป 0 0 166,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ    7,000 6,000 10,000 -100 % 0

 - คาใชจายในโครงการตั้งดานจุดตรวจ
บริการประชาชนในหวงเทศกาลสําคัญ 14,558 13,359 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

 - คาใชจายในโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  0 0 28,000 -100 % 0

 - คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนปฏิบัติ
การในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 32,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 10,000 50 % 15,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลกุดดู  

141,090 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 3,500 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 497,648 229,259 291,000 266,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,886 2,300 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 9,200 12,800 15,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,000 28,000 30,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000 16,900 20,000 -100 % 0

วัสดุจราจร 0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุอื่น 0 9,975 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 69,086 69,975 110,000 0
รวมงบดําเนินงาน 594,234 344,834 481,000 375,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 
1,100  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานขนาด
กวาง 56 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร สูง 
90 เซนติเมตร จํานวน 1  ตัว ราคาตัวละ 
1,100 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นราคาทองตลาด

0 0 1,100 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อโตะทํางานระดับปฏิบัติงาน  จํานวน  
3,500  บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะ ขนาดกวาง 60 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 3,500
  บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 38,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 42,600 0
รวมงบลงทุน 0 0 42,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,232,114 850,352.67 1,143,620 954,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจัดซื้อและติดตั้งระบบกลองโทรทัศน์
วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (DE) 

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 500,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 500,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวง
สงกรานต์และปีใหม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 80,000

รวมงานจราจร 0 0 0 80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,232,114 850,352.67 1,643,620 1,054,120

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 490,860 669,071 776,920 -15.51 % 656,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 382,560 396,360 408,000 2.94 % 420,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 927,420 1,119,431 1,238,920 1,130,400
รวมงบบุคลากร 927,420 1,119,431 1,238,920 1,130,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 35,700 500 5,500 90.91 % 10,500

คาเชาเครื่องถายเอกสาร เพื่อจายเป็นคาเชา
เครื่องถายเอกสารสําหรับใชในราชการของ
กองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใช
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

0 0 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ

35,440 11,156 29,950 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 29,410 30,370 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 100,550 42,026 165,450 90,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 8,030.75 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,600 24,200 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,150 9,550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 34,750 41,780.75 65,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 135,300 83,806.75 230,450 165,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

-คาจัดซื้อฉากกั้นหอง พีวีซี 0 150,000 0 0 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
 ขนาด 24,000  บีทียู  (ราคารวมคาติดตั้ง) 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ 
1) ขนาดที่กําหนด    24,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000  บีที
ยู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์  5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิว
เพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
       (1)แบบแยกสวน  ประกอบดวย
อุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว 
 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4 เมตร   
สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

0 32,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนแบบติด
ผนัง(ระบบ Inverter)

0 72,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องกระจายเสียง(โทรโขง) 2,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับ
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563
  คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
 โดยมีคุณลักษณะ 
 อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา  แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน    
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 
GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟิก 
(Graphics  Processing Unit)  ไมนอยกวา 
 10  แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache  
Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  

0 22,000 0 0 % 0
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ขนาดไมนอยกวา 6  MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 
GHz และมีเทคโนโยลีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา  ขนาดไมนอยกวา  8  GB 

   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA  หรือ
ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB หรือ 
ชนิด Solid  State       
            Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  
250 GB  จํานว

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,400 277,200 0 0
รวมงบลงทุน 2,400 277,200 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 687,940 644,000 725,600 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 687,940 644,000 725,600 0
รวมงบเงินอุดหนุน 687,940 644,000 725,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,753,060 2,124,437.75 2,194,970 1,295,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 772,830 823,710 886,920 6.86 % 947,760

เงินวิทยฐานะ 17,500 42,000 42,000 200 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 273,652 374,448 389,238 -6.93 % 362,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 49,138 58,572 52,812 36.33 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,113,120 1,298,730 1,370,970 1,508,040
รวมงบบุคลากร 1,113,120 1,298,730 1,370,970 1,508,040

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 - คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

527,430 403,360 430,845 -100 % 0

 - คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ
30,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 60,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 389,840

รวมค่าใช้สอย 557,430 403,360 430,845 489,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว 0 0 431,145 -1.33 % 425,396

คาอาหารเสริม (นม) 382,327.62 385,254.12 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 382,327.62 385,254.12 431,145 430,396
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 36,000 0 % 36,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 100 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 36,000 44,400
รวมงบดําเนินงาน 939,757.62 788,614.12 897,990 964,636

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 24,000  บี
ทียู (รวมราคาติดตั้ง)

0 0 32,400 -100 % 0

2)โตะทํางานระดับปฏิบัติงาน 0 0 7,000 -100 % 0

3)เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน 0 0 2,200 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 40/73

68



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 41,600 23,000
รวมงบลงทุน 0 0 41,600 23,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 714,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 714,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 714,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,052,877.62 2,087,344.12 2,310,560 3,209,676
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

-คาใชจายในโครงการชุมชนรักการอ่าน 28,080 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,080 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 28,080 0 0 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 28,080 0 0 0
รวมแผนงานการศึกษา 3,834,017.62 4,211,781.87 4,505,530 4,505,576

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 553,380 580,380 614,040 7.41 % 659,520

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 800,880 741,260 826,320 1.47 % 838,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 99,900 84,520 100,500 43.28 % 144,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,496,160 1,448,160 1,582,860 1,683,960
รวมงบบุคลากร 1,496,160 1,448,160 1,582,860 1,683,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 146,000 -10.96 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 27,600 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 27,600 171,000 140,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 978,100 987,242.5 226,000 -52.21 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ

7,040 4,540 15,000 -100 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

-คาใชจายในโครงการควบคุมป้องกันโรค
ติดตอทั่วไป เอดส์ และโรคอุบัติใหม 

20,000 0 0 0 % 0

-คาใชจายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

30,000 30,000 0 0 % 0

-คาใชจายในโครงการอบรมเกี่ยวกับอนามัย
สิ่งแวดลอม

2,484 6,350 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,900 19,995 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,047,524 1,048,127.5 276,000 148,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 9,640 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 149,850 20,000 -50 % 10,000

วัสดุกอสราง 0 6,760 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,000 78,750 109,000 -17.43 % 90,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,975 41,810 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 18,160 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 14,560 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 14,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 242,135 315,970 174,000 150,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 83,700 5.14 % 88,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 85,700 88,000
รวมงบดําเนินงาน 1,289,659 1,391,697.5 706,700 526,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์สํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  ขนาด  
24,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ  
1) ขนาดที่กําหนด    24,000  บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถใน
การทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000  บีที
ยู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์  5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมพิว
เพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ 
(นอกจากขอ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล  (SEER)  สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
        (1)แบบแยกสวน  ประกอบดวย
อุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว 
 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4 เมตร   
สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร

0 32,400 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 20 ชอง 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 0 0 4,300 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา 0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 32,400 33,900 0
รวมงบลงทุน 0 32,400 33,900 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 0 0 120,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 180,000 180,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 120,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 120,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,965,819 3,052,257.5 2,443,460 2,209,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานโรงพยาบาล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานโรงพยาบาล 0 0 0 60,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 423,000 2.13 % 432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเผาระวังป้องกันโรคอุบัติใหม โรค
ติดตอทั่วไป

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม  โรค
ติดตอทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

โครงการโรคพิษสุนัขบา 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 473,000 482,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 473,000 482,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 473,000 482,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,965,819 3,052,257.5 2,916,460 2,751,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 396,000 6.73 % 422,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 83,573 40.43 % 117,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 545,573 606,000
รวมงบบุคลากร 0 0 545,573 606,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 27,000 48.15 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 27,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ

0 0 3,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,000 400 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 12,000 148,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 54,000 213,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน 0 0 4,500 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ขนาด 
24,000  บีทียู

0 0 32,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ 
 LED  สี

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 36,900 15,000
รวมงบลงทุน 0 0 36,900 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 636,473 834,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 346,020 372,780 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 116,280 122,360 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 24,000 24,000 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 528,300 561,140 0 0
รวมงบบุคลากร 528,300 561,140 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 16,500 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 2,100 16,500 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 9,800 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,496 7,096 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

-คาใชจายในโครงการเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูยากไรในชุมชน

0 10,000 0 0 % 0

-คาใชจายในโครงการอบรมอาชีพใหกับผู
ดอยโอกาสและผูพิการ 

20,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูยาก
ไรในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมอาชีพใหกับผูดอยโอกาส
และผูพิการ

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,240 2,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,536 19,096 40,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,000 5,000 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,320 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 10,820 5,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 54,456 40,596 40,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเก็บเอกสารแบบแบงชอง 7,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 22,000 0 0
รวมงบลงทุน 7,500 22,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 590,256 623,736 40,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 590,256 623,736 676,473 834,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 689,800 671,320 430,800 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 35,000 38,500 38,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,038,780 1,117,440 1,150,565 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 72,000 80,340 73,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,835,580 1,907,600 1,693,365 0
รวมงบบุคลากร 1,835,580 1,907,600 1,693,365 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,500 10,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,500 10,000 10,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 699,600 574,800 153,000 -100 % 0

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกใหทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเทศบาล หรือเสริมการ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มีอยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดทันตามกําหนด ทั้งนี้เป็นไป
ตามแนวทางการจางเหมาบริการที่ 
กระทรวงมหาดไทยกําหด

0 0 517,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกประเทศ 

26,758 11,040 14,800 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,200 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 123,070 25,500 20,000 -100 % 0
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รวมค่าใช้สอย 849,428 611,340 710,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,700 9,899 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,860 49,980 60,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 322,925 198,828.5 242,500 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 25,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 275,450 163,350 243,200 -100 % 0

วัสดุการเกษตร 9,815 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,620 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,950 0 23,700 -100 % 0

วัสดุจราจร 0 0 51,425 -100 % 0

วัสดุอื่น 449,400 367,050 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,171,720 799,107.5 665,825 0
รวมงบดําเนินงาน 2,024,648 1,420,447.5 1,385,825 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร 0 0 900 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อปัมน้ําอัตโนมัติ 33,600 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 57/73
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาสายสะพายแบบขออออน 22,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 58/73
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที) 
ราคา 27,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 
600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับ
กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไม
นอยกวา 512 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0
 หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือ
ขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 
Custom
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ กระทรวง DES

0 0 27,000 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,600 0 57,900 0
รวมงบลงทุน 55,600 0 57,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 3,915,828 3,328,047.5 3,137,090 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 20,000 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 5,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 115,000 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 300,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 60/73
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วัสดุอื่น 0 0 689,600 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 689,600 300,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 600,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 600,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,424,600 375,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 1,424,600 375,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 338,000 7.4 % 363,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 338,000 363,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 0 444,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 444,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 444,000 338,000 363,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 444,000 338,000 363,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,915,828 3,772,047.5 4,899,690 738,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการจัดประชุมของคณะ
กรรมการชุมชน 

19,830 0 0 0 % 0

- คาใชจายในโครงการจัดอบรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 

20,000 30,000 30,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการจัดประชุมกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู

9,750 8,050 5,000 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธ์
สินคาOTOP ของกลุมอาชีพในเขตเทศบาล

0 0 27 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการฝึกอบรมเรื่องรูปแบบ
การบรรจุภัณฑ์และการผลิตสินคาในชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

คาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพในเขตเทศบาล 

0 142,750 275,000 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการสงเสริมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

50,000 30,000 30,000 -100 % 0
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-คาใชจายในโครงการสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน

9,600 20,000 10,000 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการอบรมบทบาทสตรี
และครอบครัวในชุมชน

9,680 15,000 64,800 -100 % 0

โครงการจัดประชุมกลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้น
เมือง

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดอบรมรูปแบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และการผลิตสินคาในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาสัมพันธ์สินคา  OTOP  ของ
กลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุดดู

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุม
อาชีพในเขตเทศบาล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมบทบาทสตรีและครอบครัว
ในชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผู
ดอยโอกาส

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการอบรมอาชีพใหกับผูดอยโอกาส
และผูพิการ

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 138,860 265,800 454,827 390,000
รวมงบดําเนินงาน 138,860 265,800 454,827 390,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกลุมทอผาพื้นบาน  หมู  2 0 0 0 100 % 15,000

โครงการกลุมทอผามัดหมี่  สตรีและผาไหม  
หมู  13

0 0 0 100 % 30,000

โครงการกลุมทอผาหมี่ขิด  หมู  2 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกลุมผลิตภัณฑ์จากเศษผาและวัสดุ
เหลือใช  หมู  12

0 0 0 100 % 15,000

โครงการกลุมสตรีกุดดูใต  หมู  2 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกลุมอาชีพสตรีบานกาวหนา  หมู  
12

0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนเอกชน 100,000 50,000 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 100,000 50,000 50,000 115,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 50,000 50,000 115,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 238,860 315,800 504,827 505,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 238,860 315,800 504,827 505,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในโครงการเขารวมแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพติด 

0 0 70,000 -100 % 0

-คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตานยาเสพติด

80,000 0 0 0 % 0

โครงการกีฬาฟุตซอลเทศบาลคัพ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยา
เสพติด

0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 80,000 0 70,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 80,000 0 70,000 110,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 80,000 0 70,000 140,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการสืบสานประเพณีบุญ
ผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ

20,000 0 0 0 % 0

-คาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง

50,000 50,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 60,050 -100 % 0

โครงการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ 0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 400,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 40,000

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการแหเทียนเขาพรรษา 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 70,000 50,000 80,050 490,000
รวมงบดําเนินงาน 70,000 50,000 80,050 490,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง  
ประจําปี  2566

0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 15,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 70,000 50,000 80,050 505,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 150,000 50,000 150,050 645,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 650,640

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 67,620

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,408,260
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,408,260

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 720,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 740,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสราง 0 136,200 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 136,200 0 195,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 0 136,200 0 1,575,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คาจัดซื้อปัมน้ํา ขนาด 5 แรง 0 49,800 0 0 % 0

คาจัดซื้อปัมน้ําขนาด 3 แรง 0 31,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 80,800 0 0
รวมงบลงทุน 0 80,800 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 217,000 0 2,983,260
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  (แบบขอแข็ง) 0 0 0 100 % 28,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 48,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.  แยกบานแม
ทอง ผานบานนางสาวสุธารัตน์ สุระเทวี ถึง
บานนายเชิดชัย  น้ําทิพย์

0 0 176,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนรอบ
สนามบิน(ฐานจุดบั้งไฟ)ไปถึงชลประทาน

0 0 421,000 -100 % 0

โครงการกอสรางฝายน้ําลน 0 0 429,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(โนนจําปา)

0 0 0 100 % 839,000

โครงการปรับปรุงระบบประปา 0 0 169,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเสน
ผาศูนย์กลาง 0.60  เมตร พรอมบอพักจาก
แยกโสกชางไปทางบอขยะ

0 0 553,575 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,748,575 839,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,748,575 887,500

รวมงานก่อสร้าง 0 0 1,748,575 937,500

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26 หนา : 71/73

99



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 217,000 1,748,575 3,920,760
แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 10,000 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 45,990 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 45,990 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 45,990 0 0

รวมงานกิจการประปา 0 45,990 0 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 45,990 0 0

รวมทุกแผนงาน 26,724,712.09 28,468,440.77 34,000,000 34,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลกุดดู

อําเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,517,504 บาท
งบกลาง รวม 8,517,504 บาท

งบกลาง รวม 8,517,504 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 557,156 บาท

เพื่อชําระเงินตนโครงการซื้อรถตักหนา – ขุดหลัง  และรถบรรทุก
ติดตั้งเครน  พรอมกระเชาซอมไฟฟ้า  ตามสัญญาเงินกูเลข
ที่  1937/11/2562  ฉบับลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2561  ปีที่  2
  เป็นเงิน  557,155.38  บาท  ใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล  คืนภายใน  8  ปี
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  14)  พ.ศ. 2562
- หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ที่  มท
  0808.4/3117  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2565  เรื่อง  สง
บันทึกตอทายสัญญากูเงินเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
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คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 82,842 บาท

เพื่อชําระดอกเบี้ยโครงการซื้อรถตักหนา – ขุดหลัง  และรถ
บรรทุกติดตั้งเครน  พรอมกระเชาซอมไฟฟ้า  ตามสัญญาเงินกูเลข
ที่  1937/11/2562  ฉบับลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2561  ปีที่  2
  เป็นเงิน  82,841.02  บาท  ใหแกสํานักงานเงินทุนสงเสริม
กิจการเทศบาล  คืนภายใน  8  ปี
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  14)  พ.ศ. 2562
- หนังสือสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ที่  มท
  0808.4/3117  ลงวันที่  24  พฤษภาคม  2565  เรื่อง  สง
บันทึกตอทายสัญญากูเงินเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 185,404 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย  ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ  ในอัตรา
รอยละ  5  ของคาจางพนักงานจางและเงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว  เป็นเงิน  3,708,065บาท  คิดเป็นเงิน  185,403.25
  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  เรื่อง  การจายเงิน
เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557
  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจาง  (ฉบับที่  3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ตายหรือสูญหาย  อันเนื่อง
มาจากการทํางานใหนายจาง  โดนคํานวณในอัตรารอยละ  0.2
  ของคาจางทั้งปี  (มกราคม – ธันวาคม)    
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ.  2537  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,909,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มี
อายุ  60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว   โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได  เวนแตในสวนของเงินเพิ่ม
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18  (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ที่ไดดําเนิน
การมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น  3  ปียอนหลัง  และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนาที่  138  ลําดับ
ที่  7
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,425,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไป  ได
รับเบี้ยความพิการคนละ  800  บาทตอเดือน  ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557  และคนพิการที่มี
อายุต่ํากวา  18  ปี  คนละ 1,000  บาทตอเดือน  ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  เมษายน  2563  เวนแตในสวนของเงิน
เพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ  ตามขอ  18 (2
)  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557
- มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2563
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนาที่  139  ลําดับ
ที่  8     
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส์   แกผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัย
แลว  และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง  ขาดผูอุปการะ
ดูแล   ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  โดยผูป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ   500  ตอเดือน  ครบทั้ง 12
  เดือน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนาที่  139  ลําดับ
ที่  9
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เงินสํารองจาย จํานวน 558,199 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย  หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2560  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0313.4/ว 667
   ลงวันที่  12  มีนาคม  2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่   มท 0808.2/ว
 4072  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,939 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ.  2555  เป็น
รายปี  โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผานมาของ
สมาชิก  ยกเวนเงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของงบ
ประมาณรายรับดังกลาว  ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม  พ.ศ.  2555
- ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  พ.ศ
. 2556  
- หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ที่  ส.ท.ท
. 884/2564  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2564  เรื่อง การชําระคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  ประจําปีงบ
ประมาณ  2565  
- ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  เรื่อง  การ
ชําระคาบํารุงใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย  ประกาศ  ณ  วันที่  6  ธันวาคม  2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 586,164 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น  (กบท.)   ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น  พ .ศ.  2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  3
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี   และมิใหนําราย
รับประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศให  และเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2500
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณการรายรับในงบ
ประมาณการรายจายประจําปีสมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ลงวันที่  23
  กันยายน  2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.5/ว 22  ลง
วันที่  23  พฤศจิกายน  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการสงเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2565
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่  ในอัตราไมนอยกวารอยละ   40
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
? ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.  2561
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2563  
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0891.3/ว  2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  เรื่อง  การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0891.3/ว
  1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554  เรื่อง  กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นตอสุขภาพระดับจังหวัด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  พ.ศ.  2561
  (แกไขเพิ่มเติม)  ฉบับที่  2  พ.ศ.  2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,436,960 บาท

งบบุคลากร รวม 5,636,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  แยก
รายละเอียด  ดังนี้
 (1)  เงินเดือนของนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  27,600
  บาท  จํานวน  12  เดือน 
 (2)  เงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือนละ  15,180
  บาท/คน  รวม  2  คน  จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี  แยกรายละเอียด  ดังนี้
 (1)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  4,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
 (2)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของรองนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  3,000  บาท/คน  รวม  2  คน  จํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557
  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  แยกรายละเอียด  ดังนี้
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี  แยกรายละเอียด  ดังนี้
(1)  เงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี  ในอัตราเดือน
ละ  4,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
 (2)  เงินคาตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี  ในอัตรา
เดือนละ  3,000  บาท/คน  รวม  2  คน  จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557
  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  แยกรายละเอียด  ดังนี้
 (1)  เงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  9,660  บาท  จํานวน  12  เดือน 
 (2)  เงินคาตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ใน
อัตราเดือนละ  6,900  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557
  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  แยกรายละเอียด  ดังนี้
 (1)  เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ  15,180  บาท  จํานวน  12  เดือน 
 (2)  เงินคาตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาล  ใน
อัตราเดือนละ  12,420  บาท  จํานวน  12  เดือน
 (3)  เงินคาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล  ในอัตรา
เดือนละ  9,660  บาท  จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือนเงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557
  และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:46 หนา : 14/242

115



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,011,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,538,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  22  เมษายน  2547  
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.3
/ว 28  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.3
/ว 1372  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.  ก
.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  (ฉบับที่  2)      
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ   โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 342,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- บัญชีเงินเดือนแนบทายประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต
.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ
.  2561  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 896,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,759,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
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สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(สํานักปลัด)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ  คณะกรรมการ
วิสามัญ  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติ  หรือเพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน  เงินคาตอบ
แทน  และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี   รอง
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ.  2554  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2547  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554
(สํานักปลัด)?  ?
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(สํานักปลัด)?
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(สํานักปลัด)?

ค่าใช้สอย รวม 834,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 199,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์  26,000  บาท
- คาเชาพื้นที่เว็บไซต์  6,000  บาท
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  1  คน  คน
ละ  9,000  บาท  เป็นเงิน  108,000  บาท
- คาจางเหมาบริการอื่นๆ  52,000  บาท
- คาบริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  7,000  บาท
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
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รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม 
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 2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่มเติมขอความรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คารับรอง  (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
- คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใชจายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  0506
/ว 24  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา  และเพิ่มขีดความ
สามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  (SMEs)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)?

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
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หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:46 หนา : 29/242

130



  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนาย
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น  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(สํานักปลัด)?

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดัง
นี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(สํานักปลัด)??

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:46 หนา : 31/242

132



โครงการจัดขบวนแหงานเรศวร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแหงาน
นเรศวร  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาการแสดง  คา
มหรสพ  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาใชจาย
ในการตกแตงและจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันทองถิ่น
ไทย เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬาและการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์   เชน  คาพานพุมดอกไม  พานประดับพุม
ดอกไม  พานพุมเงินพุมทอง  กรวยดอกไม  พวงมาลัย  ชอ
ดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา  สําหรับ
วางอนุสาวรีย์  หรือใชในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร   คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนาองค์กร  Organization Development  (OD) ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง  
และผูสังเกตการณ์

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนา
องค์กร  Organization Development  (OD) ของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง  และผูสังเกตการณ์   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาวัสดุตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเทศบาลตําบลกุดดู

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาล
ตําบลกุดดู   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาเชาที่พัก  คายานพาหนะ  คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:46 หนา : 38/242

139



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุงานบานงานครัว  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 555,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่  คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ  เชน  คาเชา  คาเชาเครื่อง  เลขหมาย
โทรศัพท์  คาบํารุงรักษาสายในกิจการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
เชาตูไปรษณีย์  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  ในกิจการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท
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งบลงทุน รวม 31,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 31,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  (ราคารวม
คาติดตั้ง)  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  9,000  บีทียู  
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน  ประกอบดวย
อุปกรณ์  ดังนี้  สวิตซ์  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี  ในสวน
ภูมิภาคประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอโนนสัง  จังหวัดหนอง
บัวลําภู  เพื่อดําเนินโครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธีและ
งานรัฐพิธี  ในสวนภูมิภาคประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
 จํานวนเงิน  10,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  112  ลําดับ
ที่  3
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 47/242

148



งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 344,000 บาท
งบบุคลากร รวม 258,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 258,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 258,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 43,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คารับรอง  (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
- คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใชจายในการประชุมราชการ  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  0506
/ว 24  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา  และเพิ่มขีดความ
สามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  (SMEs)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(สํานักปลัด)?

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
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หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
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  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนาย
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น  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดัง
นี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(สํานักปลัด)
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โครงการเวทีประชาคม  จัดทํา  เพิ่มเติมหรือทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเวทีประชาคม  จัด
ทํา  เพิ่มเติมหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น   เชน  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ   ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  (ฉบับที่  3)  พ.ศ
. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 7467  ลงวัน
ที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 1239  ลงวัน
ที่  21  กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามพัฒนา
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 38,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  6  แกน
หลัก  (6 core)  และ  12  แกนเสมือน  (12 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา  3.6  GHz  
จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบน  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา  2  GB
2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2  GB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือ
ภายนอก  (External)  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไมนอยกวา  21  นิ้ว  ความ
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ละเอียดแบบ  FHD  (1920 ? 1080)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  LED  สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น  Printer,  Copier,  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  600 ? 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอย
กวา  28  หนาตอนาที  (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  20
  หนาตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  256  MB
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดําและสี ) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอย
กวา  1,200 ? 1,200  dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Documment  Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
- สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
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- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100  Base – T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n)  ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน
- สามารถใชไดกับ  A4,  Letter, Legal  และสามารถกําหนดขน
นาดของกระดาษเองได
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,495,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,547,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,547,640 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,109,400 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 58/242

159



เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ  ของขาราชการ/พนักงานสวนทอง
ถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์
การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่  22  เมษายน  2547  
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.3
/ว 28  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.3
/ว 1372  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2558  เรื่อง  ประกาศ  ก.จ.  ก
.ท.  และ  ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง  และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว  (ฉบับที่  2)      
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ   โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 743,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
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- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
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ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
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แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 528,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
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- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  จํานวน  10,000  บาท  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)  จํานวน  20,000  บาท
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  1  คน  อัตราเดือน
ละ  9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
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- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองคลัง)?

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
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เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
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เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองคลัง)??

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
ตําบลกุดดู   เชน  คาจางเหมาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน   คาวัสดุ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนาที่  162  ลําดับ
ที่  29 
(กองคลัง)
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โครงการอบรมระบบบันทึกบัญชีดานคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการอบรมระบบ
บันทึกบัญชีดานคอมพิวเตอร์  (e-LAAS)
เชน  คาตอบแทนวิทยากร  คาพาหนะเดินทางวิทยากร  คาเชาที่
พักวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คากระเปาเอกสาร  คาจัดทําเอกสารและ
เขาเลมสําหรับการฝึกอบรม  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรม  และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุงานบานงานครัว  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 204,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 204,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  2
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดกวาง  55  เซนติเมตร  ลึก  58  เซนติเมตร  สูง  95
  เซนติเมตร  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(กองคลัง)
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เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติงาน  จํานวน  5
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดกวาง  56  เซนติเมตร  ลึก  50  เซนติเมตร  สูง  90
  เซนติเมตร  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(กองคลัง)
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ตูเหล็ก  (แบบ  2  บาน) จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก  (แบบ  2  บาน)  จํานวน  5
  ตู  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2564  
(กองคลัง)
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ตูเหล็ก  (แบบ  4  ลิ้นชัก) จํานวน 13,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก  (แบบ  4  ลิ้นชัก)  จํานวน  2
  ตู  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีหูลิ้ชัก  
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2564  
(กองคลัง)
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โตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  2
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดกวาง  80  เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  สูง  75
  เซนติเมตร  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองถายรูป  ระบบดิจิตอล  จํานวน  1
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
- รายละเอียดที่กําหนดเป็นคาขั้นต่ํา
- เป็นกลอง  DSLR
- ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์
ภาพ  (Image senson)  โดยมีความละเอียด  21  ลานพิกเซลขึ้น
ไป
- สามารถถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได
- เป็นของใหมที่ยังไมเคยผานการใชงานมากอน  โดยมีสวน
ประกอบของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด  และจะตองเป็นของแทตาม
มาตรฐานของที่มีจําหนายในทองตลาด  ผลิตหรือประกอบภายใน
ประเทศหรือตางประเทศ
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คุณลักษณะเฉพาะ
- มีระบบแฟลชในตัว
- สื่อบันทึกขอมูล  ใชชนิด  SD  หรือ  SDHC  หรือ  SDXC  หรือ
ที่ดีกวา  เป็นแบบมาตรฐาน  หรือแบบ  Micro  ขนาดความจุไม
นอยกวา  32  GB  และสามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได
อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม  หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
- มีชองเชื่อมตออุปกรณ์  สามารถถายโอนขอมูลจากกลองไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ได  เป็นชนิด  USB  หรือ  USB – Hispeed  
หรือแบบไรสาย  (WiFi)  หรือที่ดีกวา
- สามารถซูมภาพ  Optical  Zoom  ไมนอยกวา  10x  
และ  Digital Zoom  ไมนอยกวา  4x
- มีจอมองภาพ  LCD  ขนาดไมนอยกวา  3  นิ้ว  แบบมุมมองคง
ที่  หรือปรับมุมมองได
- ใชแบตเตอรี่  ลิเธียมไอออน  (Lithium – ion)  แบบรีชาร์จ
- มีขาตั้งกลอง  ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีฟังก์ชั่นอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ
- มีกระเปาบรรจุกลอง  สายตอเชื่อมอุปกรณ์  อุปกรณ์หรือแทน
ชาร์จแบตเตอรี่  คูมือการใชงาน  และอุปกรณ์อื่นๆ  ตาม
มาตรฐานรุนกลอง  (ถามี)
- รับประกันคุณภาพการใชงานและชิ้นสวนอุปกรณ์ตางๆ  พรอม
บริการซอมแซม  โดยไมคิดคาใชจายใดๆ  ไมนอยกวา  1  ปี
-  สงมอบ  และทดสอบการใชงานตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการจัด
ซื้อ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามรา
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คาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ  
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  3  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  6  แกน
หลัก  (6 core)  และ  12  แกนเสมือน  (12 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา  4.2  GHz  
จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบน  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
 1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ
 2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit  ที่
สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา  2  GB  หรือ
3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2  GB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
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- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  19  นิ้ว  จํานวน  1  หนวย
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4  แกน
หลัก  (4 core)  และ  8  แกนเสมือน  (8 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา  4  GHz  
จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบน  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
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นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา  1,366 ? 768 ? Pixel  และมีขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000  Base – T  หรือดีกวาแบบติดตั้งภาย
ใน  (Internal)  หรือภายนอก  (External)  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi  (IEEE 802.11 ac)  
และ  Bluetooth
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น  Printer,  Copier,  Scanner  และ   Fax  ภายในเครื่อง
เดียวกัน
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  600 ? 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  28
  หนาตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  256  MB
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอย
กวา  1,200 ? 1,200  dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Documment  Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
- สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100  Base – T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน
- สามารถใชไดกับ  A4,  Letter, Legal  และสามารถกําหนดขน
นาดของกระดาษเองได
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  LED  สี จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น  Printer,  Copier,  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  600 ? 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอย
กวา  28  หนาตอนาที  (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  20
  หนาตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  256  MB
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดําและสี ) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอย
กวา  1,200 ? 1,200  dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Documment  Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
- สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100  Base – T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n)  ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน
- สามารถใชไดกับ  A4,  Letter, Legal  และสามารถกําหนดขน
นาดของกระดาษเองได
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
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ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 242,080 บาท
งบบุคลากร รวม 190,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 190,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(หนวยตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 17,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
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ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
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 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(หนวยตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 92/242

193



งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  1
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดกวาง  55  เซนติเมตร  ลึก  58  เซนติเมตร  สูง  95
  เซนติเมตร  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(หนวยตรวจสอบภายใน)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 93/242

194



โตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  1
  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
ขนาดกวาง  80  เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  สูง  75
  เซนติเมตร  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น
นั้นๆ  
(หนวยตรวจสอบภายใน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  6  แกน
หลัก  (6 core)  และ  12  แกนเสมือน  (12 Thread)  และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา  3.6  GHz  
จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบน  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
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1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา  2  GB
2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2  GB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือ
ภายนอก  (External)  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไมนอยกวา  21  นิ้ว  ความ
ละเอียดแบบ  FHD  (1920 ? 1080)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 954,120 บาท

งบบุคลากร รวม 579,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 579,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 192,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
(สํานักปลัด) 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 266,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจํา  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามบัญชีเงินเดือนแนบทายประกาศ  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต
.  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ
.  2561  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด) 

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 96/242

197



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(สํานักปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  2  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงินทั้ง
สิ้น  216,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
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รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
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เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
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เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(สํานักปลัด)?

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซักซอมแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่คาวัสดุตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  114  ลําดับ
ที่  4  
(สํานักปลัด)
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งานจราจร รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงสงกรานต์และปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่คาวัสดุตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา  116  ลําดับ
ที่  10  
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุจราจร  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 112/242

213



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,295,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,130,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,130,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 656,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ   โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
(กองการศึกษา)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองการศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 165,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
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- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
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ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
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แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(กองการศึกษา)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 90,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
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- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  เชน  คาจางที่ปรึกษา  คา
จางออกแบบ  ,  คารับรองแบบ  ,  คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี  ,  คาจางทนายความ  ,  คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี  ,  คาจาง
ปรับปรุงโดเมน website  ,  คาตรวจวินิจฉัยโรค  ,  คาทําหมัน
สัตว์
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
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- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รา
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ยจาย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คารับรอง  (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น)
- คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ
- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
- คาใชจายในการประชุมราชการ
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจาย
เงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 4)  พ.ศ. 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่  นร  0506
/ว 24  ลงวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง  มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา  และเพิ่มขีดความ
สามารถของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  (SMEs)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
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หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
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  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองการศึกษา)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองการศึกษา)?
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,209,676 บาท
งบบุคลากร รวม 1,508,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,508,040 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 947,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน  เป็น
ไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.  2554  
- หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท. , และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.9
/ว 7  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2554  เรื่อง  การปรับเงิน
เดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นที่ใชระบบวิทยฐานะพระราช
บัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงของขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554
(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 362,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน  เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยว
ของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 964,636 บาท
ค่าใช้สอย รวม 489,840 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
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การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองการศึกษา)?

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดัง
นี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองการศึกษา)?
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหง
ชาติ   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล
หรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  143  ลําดับ
ที่  1  
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 389,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจาย  ดังตอไปนี้
1)  คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ในอัตรามื้อละ  21  บาทตอคน  จํานวน  245  วัน    
2)  คาจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   จัดสรรสําหรับเด็ก  อายุ  2 – 5  ปี  อัตราคน
ละ  1,700  บาท/ปี   
3)  คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จัดสรรสําหรับเด็ก  อายุ  3 – 5  ปี   อัตราคนละ  200
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  บาท/ปี  
4)  คาอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จัดสรรสําหรับเด็ก  อายุ  3 – 5  ปี   อัตราคนละ  200
  บาท/ปี  
5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   จัดสรรสําหรับเด็ก  อายุ  3 – 5  ปี   อัตราคนละ  300
  บาท/ปี  
6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   จัดสรรสําหรับเด็ก  อายุ  3 – 5  ปี   อัตราคนละ  430
  บาท/ปี  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
 5061  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2566
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  144  ลําดับ
ที่  4  และหนาที่  146  ลําดับที่  9  
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 430,396 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 425,396 บาท
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เพื่อจายคาวัสดุงานบานงานครัว  (อาหารเสริมนม)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยใน  ศพด.  ,  เด็กอนุบาล  และเด็ก  ป.1 - ป.6
  ในอัตราคนละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0816.2/ว
 5061  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2565  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.  2566
(กองการศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 44,400 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คา
โทรภาพ  (โทรสาร) คาเทเลกซ์  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ  คาตอสัญญาณจีพีเอส  (1 ครั้งตอปี) ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับ
งานประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  6  แกน
หลัก  (6 core)  และ  12  แกนเสมือน  (12 Thread)  และมี
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เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง  (Turbo  Boost  หรือ  Max  Boost)  โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไมนอยกวา  3.6  GHz  
จํานวน  1  หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  มีหนวยความจํา
แบน  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level)  เดียวกัน  ขนาด
ไมนอยกวา  8  MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือดีกวา  ดังนี้
1)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา  2  GB
2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  2  GB
- มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  มีขนาด
ไมนอยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
นอยกวา  1  TB  หรือชนิด  Solid State Drive  ขนาดความจุไม
นอยกวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย
- มี  DVD-RW  หรือดีกวา  แบบติดตั้งภายใน  (Internal)  หรือ
ภายนอก  (External)  จํานวน  1  หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100/1000 Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา  ไม
นอยกวา  3  ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไมนอยกวา  21  นิ้ว  ความ
ละเอียดแบบ  FHD  (1920 ? 1080)
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
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 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 714,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 714,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 714,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนชุมชนบานกุดดู  เพื่อ
ดําเนินโครงการอาหารกลางวัน  จํานวนเงิน  714,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  146  ลําดับ
ที่  9
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,209,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,683,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,683,960 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 659,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ   โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 838,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
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- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  1  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น  108,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
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เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
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ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
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  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)?

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุงานบานงานครัว  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุกอสราง  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 88,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งานโรงพยาบาล รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  113  ลําดับ
ที่  1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับจังหวัดหนองบัวลําภู  เพื่อดําเนิน
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด  จํานวนเงิน  40,000
  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  117  ลําดับ
ที่  13
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 482,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 482,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
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จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  4  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น  432,000  บาท  
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโรคพิษสุนัขบา เชน  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  119  ลําดับ
ที่  6       
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม  โรคติดตอทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติ
ใหม  โรคติดตอทั่วไป  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  119  ลําดับ
ที่  5      
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 834,000 บาท

งบบุคลากร รวม 606,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 606,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 422,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 117,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  1  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
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- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
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เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
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เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทองถิ่น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  หรือ  LED  สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี  จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น  Printer,  Copier,  Scanner  ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา  600 ? 600  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอย
กวา  28  หนาตอนาที  (ppm)
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- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ  A4  ไมนอยกวา  20
  หนาตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา  (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  256  MB
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  (ขาวดําและสี ) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไมนอย
กวา  1,200 ? 1,200  dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto Documment  Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  99  สําเนา
- สามารถยอและขยายได  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา  จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย  (Network Interface)  
แบบ  10/100  Base – T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา  1
  ชอง  สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  Wi-
Fi  (IEEE 802.11b, g, n)  ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  250  แผน
- สามารถใชไดกับ  A4,  Letter, Legal  และสามารถกําหนดขน
นาดของกระดาษเองได
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  30  ธันวาคม  2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 375,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
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- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  เชน  คาจางที่ปรึกษา  คา
จางออกแบบ  ,  คารับรองแบบ  ,  คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี  ,  คาจางทนายความ  ,  คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี  ,  คาจาง
ปรับปรุงโดเมน website  ,  คาตรวจวินิจฉัยโรค  ,  คาทําหมัน
สัตว์
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
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เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รา
ยจาย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 189/242

290



เพื่อจายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับ
คาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็น
ตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 363,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 363,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 363,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 363,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  จํานวน  255,000  บาท  
- คาระวางบรรทุก  
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- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  1  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  เป็นเงินทั้งสิ้น  108,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
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- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 505,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุมกลุมอาชีพใน
เขตเทศบาลตําบลกุดดู  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  148  ลําดับ
ที่  4
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
พื้นเมือง  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  148  ลําดับ
ที่  3
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการจัดอบรมรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์และการผลิตสินคาใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดอบรมรูปแบบการ
บรรจุผลิตภัณฑ์และการผลิตสินคาในชุมชน  เชน  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถาน
ที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  147  ลําดับ
ที่  2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการประชาสัมพันธ์สินคา  OTOP  ของกลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการประชา
สัมพันธ์สินคา  OTOP  ของกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุด
ดู  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  148  ลําดับ
ที่  6
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพในเขตเทศบาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานกลุมอาชีพในเขตเทศบาล  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  149  ลําดับ
ที่  7
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  149  ลําดับ
ที่  9
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 199/242
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โครงการสงเสริมบทบาทสตรีและครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมบทบาทสตรีและ
ครอบครัวในชุมชน  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  128  ลําดับ
ที่  2
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 200/242
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โครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  
ผูพิการ  และผูดอยโอกาส

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอย
โอกาส   เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  150  ลําดับ
ที่  12
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 201/242
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โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชน  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  128  ลําดับ
ที่  3
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 202/242
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โครงการอบรมอาชีพใหกับผูดอยโอกาสและผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพตางๆ  ใหกับ
ผูดอยโอกาสและผูพิการ  เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาจัดสถานที่  คาวัสดุตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  2557
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  127  ลําดับ
ที่  4
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 203/242
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกลุมทอผาพื้นบาน  หมู  2 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมทอผาพื้นบาน  เพื่อดําเนิน
โครงการกลุมทอผาพื้นบาน  หมู  2  จํานวนเงิน  15,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 204/242
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โครงการกลุมทอผามัดหมี่  สตรีและผาไหม  หมู  13 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมทอผามัดหมี่สตรีและผา
ไหม  เพื่อดําเนินโครงการกลุมทอผามัดหมี่สตรีและผา
ไหม  หมู  13  จํานวนเงิน  30,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการกลุมทอผาหมี่ขิด  หมู  2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมทอผาหมี่ขิด  เพื่อดําเนิน
โครงการกลุมทอผาหมี่ขิด  หมู  2  จํานวนเงิน  21,990  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:47 หนา : 205/242
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โครงการกลุมผลิตภัณฑ์จากเศษผาและวัสดุเหลือใช  หมู  12 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมผลิตภัณฑ์จากเศษผาและวัสดุ
เหลือใช  เพื่อดําเนินโครงการกลุมผลิตภัณฑ์จากเศษผาและวัสดุ
เหลือใช  หมู  12  จํานวนเงิน  15,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการกลุมสตรีกุดดูใต  หมู  2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมสตรีกุดดูใต  เพื่อดําเนิน
โครงการกลุมสตรีกุดดูใต  หมู  2  จํานวนเงิน  22,600  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการกลุมอาชีพสตรีบานกาวหนา  หมู  12 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับกลุมอาชีพสตรีบานกาวหนา  เพื่อ
ดําเนินโครงการกลุมอาชีพสตรีบานกาวหนา  หมู  12  จํานวน
เงิน  15,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  150  ลําดับ
ที่  11
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาฟุตซอลเทศบาลคัพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตานยาเสพติด  เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คาโลหรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติ
บัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  133  ลําดับ
ที่  2
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตานยาเสพติด  เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คาโลหรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติ
บัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
จัดโครงการ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  134  ลําดับ
ที่  4
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ  สพม
. ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู   เพื่อดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลกุดดู  จํานวนเงิน  20,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  145  ลําดับ
ที่  8
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 505,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญเผวสเทศน์
มหาชาติ   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คา
โลหรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
การแสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  140  ลําดับ
ที่  1
(กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโลหรือ
ถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาการ
แสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  141  ลําดับ
ที่  6
(กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล
หรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
การแสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  140  ลําดับ
ที่  3
(กองการศึกษา)
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โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คา
โลหรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
การแสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  141  ลําดับ
ที่  7
(กองการศึกษา)
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โครงการแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานแหเทียนเขา
พรรษา   เชน  คาจัดสถานที่  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาโล
หรือถวยรางวัล  เงินหรือของรางวัล  คาจัดทําเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
การแสดง  คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  คาวัสดุ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ  การสงเสริมกีฬา  และการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนาที่  141  ลําดับ
ที่  4
(กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลักเมือง  ประจําปี  2566 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับอําเภอโนนสัง  จังหวัดหนอง
บัวลําภู  เพื่อดําเนินโครงการจัดงานบวงสรวงศาลหลัก
เมือง  ประจําปี  2566   จํานวนเงิน  15,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ
.ศ.  2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 4750  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2563  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ. 2563
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  2566 – 2570)  หนา  142  ลําดับ
ที่  12
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,983,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,408,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,408,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแกขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยคํานวณตั้งจายไว
จํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – พ.ศ
. 2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงขาราชการ  พนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประเภทวิชาการ  อํานวยการทองถิ่น  และบริหารทองถิ่นที่มี
สิทธิไดรับ   โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น  ฉบับที่  7  ลงวันที่  10
  พฤษภาคม  2559  
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542   
- แผนอัตรากําลังสามปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี     (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 67,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12
  เดือน
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล   ลูกจาง   และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2558  
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนอง
บัวลําภู  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจาง  ฉบับที่  6  ลงวัน
ที่  19  ธันวาคม  2559  
- แผนอัตรากําลังสามปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  -  พ.ศ
.  2566  และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น แกผูที่มีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ/หนังสือสั่งการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ อาทิเชน
- เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการ และในวันหยุดราชการ
  (แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัล
- เงินทําขวัญฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว
ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0402.5/ว 85  ลง
วันที่  6  กันยายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบ
การ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานกอ
สราง  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560
- ประกาศเทศบาลตําบลกุดดู  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตําบลกุด
ดู  อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ลงวันที่  10
  กันยายน  2561
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.  2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พ.ศ.  2560
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
  กุมภาพันธ์  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการชวยเหลือองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550
- หนังสือดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 7271  ลงวันที่  26
  ธันวาคม  2560  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ
.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 3811  ลงวัน
ที่  25  มิถุนายน  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
และการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.  2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 6290  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2562  เรื่อง  การกําหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  และหลัก
เกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบ
แทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0819.2/ว 0803  ลงวัน
ที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 4253  ลงวันที่  21  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  โครงการอาสา
สมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0819.2/ว
 2318  ลงวันที่  21  เมษายน  2564  เรื่อง  แนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพื่อเป็น
คาใชจายใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2555  
- พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  พ.ศ.  2547
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0804.4/ว 2158
  ลงวันที่  20  เมษายน  2559  เรื่อง  หารือการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว
กับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  2539
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0406.4/ว 38  ลง
วันที่  28  เมษายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนคณะกรรมการ
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณการสอบ
สวนทางวินัย  พ.ศ.  2536
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.  2562
(กองชาง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจาหนาที่ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน  หรือโดย
ลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ  และ
ไดปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและใหหมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาดวยเทศบาลดวย  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  2559
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.  2559
(กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก  ผูบริหารทอง
ถิ่น  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และลูกจางประจําผูได
รับบํานาญปกติที่มีสิทธิเบิกได  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ
.  2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2563
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257  ลง
วันที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
- หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด  ที่  กค  0408.5/ว 22  ลงวัน
ที่  12  มกราคม  2561  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ประกาศ  ณ  วันที่  12  เมษายน  2542
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0809.3/ว 4188  ลงวัน
ที่  9  ธันวาคม  2548  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการ
เบิกเงินสวัสดิการของผูบริหารทองถิ่น
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามรายละเอียด ดังนี้
- คาถายเอกสาร  
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  
- คาซักฟอก  
- คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  
- คาระวางบรรทุก  
- คาเชาทรัพย์สิน  (ยกเวนคาเชาบาน)  
- คาโฆษณา  และเผยแพรประชาสัมพันธ์  (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)
- คาธรรมเนียมตางๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  5  คน  คน
ละ  9,000  บาทตอเดือน  เป็นเงิน  540,000  บาท
- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง
- คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายชื่อสํานักงาน  หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่ง
กอสราง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในราชการ  (1)  คาปักเสาพาดสาย  ภาย
นอกสถานที่ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟ้า  รวมถึงคา
ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของการไฟฟ้า  (2)  คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มเติม  คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า  การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า  การขยายเขตไฟฟ้า  การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ  (1)  คาวางทอประปาภาย
นอกสถานที่ราชการ  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดใช
บริการน้ําประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์
ประปา  (2)  คาจางเหมาเดินทอประปา  และติดตั้งอุปกรณ์
ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา  การบํารุง
รักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ์  ฯลฯ
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- คาติดตั้งโทรศัพท์  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์  ยก
เวน  คาตูสาขา  คาเครื่องโทรศัพท์พวงภายในและเครื่องโทรศัพท์
ภายใน
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ  (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง)  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 4044  ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือ
การจางที่ตองกระทําตอเนื่องไปในปีงบประมาณใหม  แตไมอาจ
ลงนามในสัญญาไดทัน  มีผลยอนหลัง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย  วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน  2560  เรื่อง  การเชาและการจางเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562
  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและบํารุงรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  แกไขเพิ่ม
เติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการ
จอดรถ  ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียม
ในการใชสนามบิน  คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการสําหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  แกไขเพิ่ม
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เติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 101  ลงวันที่  9
  กันยายน  พ.ศ.  2547  เรื่อง  เบิกจายคาโดยสารเครื่องบินภาย
ในประเทศ
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0409.6/ว 13178  ลงวัน
ที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  เรื่อง  การเก็บคาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 3446  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2548  เรื่อง  การเดินทางไป
ราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่  มท  0809.3/ว 2988
  ลงวันที่  4  กันยายน  2550  เรื่อง  การเดินทางไปราชการเพื่อ
ศึกษาดูงานในตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว
 1676  ลงวันที่  19  มีนาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินไปศึกษาดูงาน  ประชุม  สัมมนา  อบรม  ณ
  ตางประเทศขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.3/ว 932
  ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  ซักซอมแนวทางปฏิบัติใน
การขอยกเวนเดินทางไปราชการตางประเทศขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2632  ลงวัน
ที่  11  พฤษภาคม  2558  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  ประชุมสัมมนา  อบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว 741
  ลงวันที่  11  เมษายน  2559  เรื่อง  ขอความรวมมือใชสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0893.2/ว
 1795  ลงวันที่  12  กันยายน  2559  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติทั่ว
ไป  กรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะจัดทําความตกลงกับตาง
ประเทศ
- หนังสือสํานักงาน  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ที่  มท  0809.2/ว 5
  ลงวันที่  27  มกราคม  2560  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการ
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เดินทางไปราชการ  กรณีพนักงานสวนทองถิ่นถูกสั่งประจําสํานัก
งานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 2709  ลงวัน
ที่  19  พฤษภาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1797  ลงวัน
ที่  2  เมษายน  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการและการเขารับการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.3/ว 2486  ลงวัน
ที่  23  กรกฎาคม  2546  เรื่อง  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1301  ลงวันที่  28  มิถุนาย
น  2554
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ว
 6499  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เรื่อง  การอนุมัติไป
ราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  และที่แกไข
เพิ่มเติม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 388  ลงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสั่งใชบุคคลภายนอกปฏิบัติ
ราชการใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 1827  ลงวัน
ที่  26  มีนาคม  2564  เรื่อง  การเทียบตําแหนงเพื่อประโยชน์ใน
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการลงทะเบียนของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดัง
นี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.  ๒๕๕๗  
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุสํานักงาน  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 229/242
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 230/242
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุคงทน   วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 231/242
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(100,000)
เพื่อจายคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น   ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 232/242
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุเครื่องแตงกาย  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้น
ใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 233/242
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง   วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   รวมถึงราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 234/242
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  รวมถึงคาใชจายที่
ตองชําระพรอมกัน  เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น   
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 2909  ลงวัน
ที่  27  เมษายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค  
(กองชาง)

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 235/242
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งานก่อสร้าง รวม 937,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาวัสดุกอสราง  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   ประเภทวัสดุคง
ทน   วัสดุสิ้นเปลือง  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัด
แปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน   คาขน
สง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ    ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 887,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต์  จํานวน  2  เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1. เครื่องยนต์เบนซิน  2  จังหวะ  ลูกสูบเดี่ยว
2. ขนาดโซ  3/8  นิ้ว
3. แผนบังคับโซยาวไมต่ํากวา  25  นิ้ว
4. น้ําหนักไมต่ํากวา  6.6  กิโลกรัม  (เฉพาะตัวเครื่อง)
5. ระบบสตาร์ท  แบบเชือกดึงสตาร์ท
6. พรอมปลอกหุมบาร์ , ชุดเครื่องมือ 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ตั้งงบประมาณราคาครุภัณฑ์ตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่นนั้นๆ 
(กองชาง)
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ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  (แบบขอแข็ง) จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  (แบบขอแข็ง)  จํานวน  3
  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2. เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี
4. พรอมใบมีด
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1
  สํานักงบประมาณ  ธันวาคม 2564  
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 839,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (โนนจําปา) จํานวน 839,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (โนนจําปา)  ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  452.00
  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  2,260
  ตารางเมตร
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่  14)  พ.ศ. 2562
- แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  หนา  104  ลําดับ
ที่  98
(กองชาง)

แผนงานการเกษตร

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:26:48 หนา : 239/242

340



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เชน  คาถายเอกสาร  คาพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาวัสดุตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ   ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548  (ฉบับที่  3)  พ.ศ
. 2561
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท  0808.2/ว
 2268  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2564  เรื่อง  แกไขคําผิด  และเพิ่ม
เติมขอความรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 0766  ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ.  2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 7467  ลงวัน
ที่  14  ธันวาคม  2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0810.3/ว 1239  ลงวัน
ที่  21  กุมภาพันธ์  2565  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามพัฒนา
ทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 557,156

คาชําระดอกเบี้ย 82,842

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

185,404

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,909,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,425,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 558,199

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

586,164

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

30,939

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 557,156

คาชําระดอกเบี้ย 82,842

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

185,404

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,909,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,425,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 558,199

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก
.บ.ท.)

586,164

คาบํารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

30,939

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

3,095,520 192,360 1,604,160 659,520 422,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

132,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000

คาจางลูกจางประจํา 342,720 266,760

คาตอบแทนพนักงานจาง 1,221,000 108,000 782,280 838,440 117,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

48,000 12,000 84,000 144,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 126,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น

650,640 6,624,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

132,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจางลูกจางประจํา 609,480

คาตอบแทนพนักงานจาง 648,000 3,715,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จาง

67,620 379,620

เงินวิทยฐานะ 126,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 4/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

110,000 80,000 5,000 130,000 5,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

35,000 5,000 5,000 10,000 5,000 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

50,000 24,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 337,000 216,000 10,500 540,000 108,000 368,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

43,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

222,000 15,000 60,000 15,000 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

230,000 15,000 90,000 15,000 20,000

โครงการจัดขบวนแหงา
นเรศวร

40,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 5/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

10,000 340,000

คาเบี้ยประชุม 5,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

15,000 95,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ
างประจํา

15,000 129,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 720,000 2,299,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

53,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 337,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

10,000 380,000

โครงการจัดขบวนแหงา
นเรศวร

40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันทอง
ถิ่นไทย 18 มีนาคม

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

40,000

โครงการพัฒนาองค์กร  
Organization 
Development  (OD) 
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจาง  และผู
สังเกตการณ์

230,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับ
ปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

โครงการเวทีประชาคม  
จัดทํา  เพิ่มเติมหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

5,000

โครงการอบรมระบบ
บันทึกบัญชีดาน
คอมพิวเตอร์  (e-LAAS)

80,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 7/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันทอง
ถิ่นไทย 18 มีนาคม

5,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์

40,000

โครงการพัฒนาองค์กร  
Organization 
Development  (OD) 
ของคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล  
พนักงานจาง  และผู
สังเกตการณ์

230,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับ
ปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

100,000

โครงการเวทีประชาคม  
จัดทํา  เพิ่มเติมหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

5,000

โครงการอบรมระบบ
บันทึกบัญชีดาน
คอมพิวเตอร์  (e-LAAS)

80,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 8/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลกุดดู

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,000 20,000 10,000 10,000 5,000 50,000

โครงการซักซอมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวง
สงกรานต์และปีใหม

30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

389,840

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอุบัติใหม  
โรคติดตอทั่วไป

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 9/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเทศบาล
ตําบลกุดดู

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 155,000

โครงการซักซอมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

20,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในชวง
สงกรานต์และปีใหม

30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

389,840

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

30,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอุบัติใหม  
โรคติดตอทั่วไป

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 10/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุมกลุม
อาชีพในเขตเทศบาล
ตําบลกุดดู

20,000

โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้น
เมือง

30,000

โครงการจัดอบรมรูป
แบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และการผลิต
สินคาในชุมชน

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
สินคา  OTOP  ของ
กลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาล

200,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

20,000

โครงการสงเสริม
บทบาทสตรีและครอบ
ครัวในชุมชน

20,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 11/24
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดประชุมกลุม
อาชีพในเขตเทศบาล
ตําบลกุดดู

20,000

โครงการจัดอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้น
เมือง

30,000

โครงการจัดอบรมรูป
แบบการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์และการผลิต
สินคาในชุมชน

20,000

โครงการประชาสัมพันธ์
สินคา  OTOP  ของ
กลุมอาชีพในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู

10,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาล

200,000

โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

20,000

โครงการสงเสริม
บทบาทสตรีและครอบ
ครัวในชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  
ผูพิการ  และผูดอย
โอกาส

40,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมอาชีพให
กับผูดอยโอกาสและผู
พิการ

20,000

โครงการกีฬาฟุตซอ
ลเทศบาลคัพ

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตานยา
เสพติด

โครงการบุญเผวสเทศน์
มหาชาติ

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

โครงการประเพณีลอย
กระทง

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ  
ผูพิการ  และผูดอย
โอกาส

40,000

โครงการสงเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

10,000

โครงการอบรมอาชีพให
กับผูดอยโอกาสและผู
พิการ

20,000

โครงการกีฬาฟุตซอ
ลเทศบาลคัพ

30,000 30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ตานยา
เสพติด

80,000 80,000

โครงการบุญเผวสเทศน์
มหาชาติ

10,000 10,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

400,000 400,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

40,000 40,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแหเทียนเขา
พรรษา

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 135,000 10,000 10,000 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 5,000

วัสดุงานบานงานครัว 70,000 425,396 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 40,000 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 10,000 10,000 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 5,000 5,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

5,000 300,000

วัสดุกอสราง 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 400,000 36,000 88,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 15/24

358



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแหเทียนเขา
พรรษา

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

10,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุงานบานงานครัว 505,396

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 330,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 110,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,000 60,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

305,000

วัสดุกอสราง 50,000 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 600,000 1,124,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 16/24

359



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

130,000 8,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ

7,500

เกาอี้ทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติงาน

5,500

เครื่องปรับอากาศ 31,800

ตูเหล็ก  (แบบ  2  บาน) 28,500

ตูเหล็ก  (แบบ  4  
ลิ้นชัก)

13,400

โตะทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ

13,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ  ระบบ
ดิจิตอล

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
In One  สําหรับงาน
ประมวลผล

46,000 23,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 17/24

360



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

138,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ

7,500

เกาอี้ทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติงาน

5,500

เครื่องปรับอากาศ 31,800

ตูเหล็ก  (แบบ  2  บาน) 28,500

ตูเหล็ก  (แบบ  4  
ลิ้นชัก)

13,400

โตะทํางาน  ระดับ
ปฏิบัติการ

13,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ  ระบบ
ดิจิตอล

30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  All 
In One  สําหรับงาน
ประมวลผล

69,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 18/24

361



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล

66,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  
ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี

30,000 15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  (แบบขอ
แข็ง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(โนนจําปา)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 19/24

362



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล

66,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต
บุก  สําหรับงาน
ประมวลผล

22,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  
ขาวดํา

10,000

เครื่องพิมพ์  
Multifunction  
เลเซอร์  หรือ  LED  สี

45,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  (แบบขอ
แข็ง)

28,500 28,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(โนนจําปา)

839,000 839,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 20/24

363



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธี  ในสวนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2566

10,000

โครงการอาหารกลางวัน 714,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

40,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกลุมทอผาพื้น
บาน  หมู  2

15,000

โครงการกลุมทอผามัด
หมี่  สตรีและผาไหม  
หมู  13

30,000

โครงการกลุมทอผาหมี่
ขิด  หมู  2

20,000

โครงการกลุมผลิตภัณฑ์
จากเศษผาและวัสดุ
เหลือใช  หมู  12

15,000

โครงการกลุมสตรีกุดดู
ใต  หมู  2

20,000

โครงการกลุมอาชีพสตรี
บานกาวหนา  หมู  12

15,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 21/24

364



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและงาน
รัฐพิธี  ในสวนภูมิภาค
ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2566

10,000

โครงการอาหารกลางวัน 714,000

โครงการป้องกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด

40,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการกลุมทอผาพื้น
บาน  หมู  2

15,000

โครงการกลุมทอผามัด
หมี่  สตรีและผาไหม  
หมู  13

30,000

โครงการกลุมทอผาหมี่
ขิด  หมู  2

20,000

โครงการกลุมผลิตภัณฑ์
จากเศษผาและวัสดุ
เหลือใช  หมู  12

15,000

โครงการกลุมสตรีกุดดู
ใต  หมู  2

20,000

โครงการกลุมอาชีพสตรี
บานกาวหนา  หมู  12

15,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 22/24

365



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแขงขันกีฬา
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลกุดดู

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมือง  
ประจําปี  2566

รวม 8,517,504 10,518,080 1,054,120 4,505,576 2,751,960 834,000 738,000 505,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 23/24

366



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการแขงขันกีฬา
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลกุดดู

30,000 30,000

โครงการจัดงานบวง
สรวงศาลหลักเมือง  
ประจําปี  2566

15,000 15,000

รวม 645,000 3,920,760 10,000 34,000,000

วันที่พิมพ์ : 20/8/2565  21:27:05 หนา : 24/24

367


