
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลกุดดู

อําเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวลําภู

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,770,095 บาท
งบกลาง รวม 7,770,095 บาท

งบกลาง รวม 7,770,095 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 536,656 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนตามสัญญากูเงินเพื่อซื้อรถตักหนา -ขุด
หลัง และรถบรรทุกติดตั้งเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟ้า  เลข
ที่ 1937/11/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 117,208 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยสัญญาเพื่อซื้อรถตักหนา -ขุด
หลัง และรถบรรทุกติดตั้งเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟ้า  เลข
ที่  1937/11/2562  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561       
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพื่อใหลูกจางไดมี
สวัสดิการและความคุมครองเนื่องจากปฏิบัติงานใน
หนาที่ ไดแก กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ตาย  คลอด
บุตร สงเคราะห์บุตรและชราภาพ ตั้งจายตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ.2533  และตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ใหตั้งเงินสมทบเขาเปน
กองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง รอยละ 5  ของคาตอบ
แทนและเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจาง  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557     
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตามแผนพัฒนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา  147 ลําดับที่  1        

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคานําเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปี ในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หาย  อันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 2/122



เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,376,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในเขตเทศบาลตําบลกุดดูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได  จํานวน 552  คน  เปนเงิน 4,376,400 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปน
การดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 150 ลําดับที่ 6
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,274,400 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน  134  คน  เปน
เงิน 1,274,400 บาท ซึ่งมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และได
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มี
อายุ 18 ปี ขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาท ตอ
เดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และ
คนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คนละ 1,000 บาท ตอเดือน ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการจายเงินเบี้ยความ
พิการ  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 150 ลําดับที่ 7

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 79,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์แก
ผูป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน  14  คน  เปน
เงิน  79,000  บาท ซึ่งเปนผูที่แพทย์ไดรับรองและ ทําการวินิจฉัย
แลวและมีความเปนอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ  เลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12เดือน เปน
การดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ      พ.ศ. 2542
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 150 ลําดับที่ 8
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เงินสํารองจาย จํานวน 418,855 บาท

- เพื่อจายในการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี และเพื่อกรณีฉุก
เฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
 และแกไขเพิ่มเติม หมวด 2 ขอ 19  รวมทั้งตามหนังสือสั่ง
การ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886  ลงวันที่ 28  มิถุนายน  2562 
-ตั้งใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุ ใชเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวน
รวมเทานั้น       
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 149   ลําดับ
ที่  5

รายจายตามขอผูกพัน

-คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,412 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย โดยคํานวณในอัตรารอยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริง
ประจําปีที่ผานมาแลว (2ปี) ยกเวนเงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไมเกิน  18,211,013.33
  บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม
รวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  จํานวน 18,211,013.33  บาท คํานวณไมนอยกวารอย
ละ 1/6 คิดเปน 30,412 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21
 มีนาคม 2548   หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 149
 ลําดับที่ 4    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 586,164 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) โดยตั้งจายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542
 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. 2500    และที่แกไขเพิ่มเติม ใหตั้งเงินสมทบเขา
เปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอย
ละ 3 ของประมาณการรายรับตาม งบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปีทุกหมวด ทุกประเภท เวนรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงิน
ที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสงนทองถิ่น ที่ มท.0808.5/ว
 31 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 148 ลําดับที่ 2    
 

-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อตั้งจายตามขอผูกพันสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นเทศบาลตําบลกุดดู  เปนไปตามขอผูกพันสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นเทศบาลตําบลกุดดู  ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทงถิ่น พ.ศ.2561        ลงวันที่ 13 กันยายน  2561
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,411,800 บาท

งบบุคลากร รวม 5,712,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  รวม
จํานวน 3 คน โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  แยกรายละเอียด ดังนี้     
  1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  27,600  บาท  เปน
เงิน  331,200  บาท    
  2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ  15,180
  บาท จํานวน 2  อัตรา เปนเงิน 364,320 บาท  

  
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี   รวมจํานวน 3 คน   โดยคํานวณตั้งจายไว
ไมเกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้   
  1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 4,000 บาท เปนเงิน  48,000  บาท    
  2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือน
ละ 3,000 บาท  จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน 72,000 บาท  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี รวมจํานวน 3 คน   โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  แยกรายละเอียดดังนี้  
  1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000
 บาท เปนเงิน 48,000  บาท    
  2.คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 3,000
 บาท  จํานวน 2 อัตรา  เปนเงิน 72,000 บาท      

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียดดังนี้ 
  1. คาตอบแทนเลขานุการ  อัตราเดือนละ  9,660  บาท เปน
เงิน 115,920  บาท    
  2.คาตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900
 บาท เปนเงิน 82,800  บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
สภา รองประธานสภา โดยคํานวน ตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่น ของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของแยกรายละเอียด ดังนี้
 1.คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ 15,180
  บาท 
เปนเงิน 182,160  บาท     
 2.คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420
 บาท เปนเงิน 149,040  บาท     
 3.คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ   9,660 บาท 
จํานวน 10 อัตรา  เปนเงิน  1,159,200 บาท        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,087,360 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,783,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้  นบห.งานทอง
ถิ่น, นบห.งานทั่วไป, จพง.ทะเบียนฯ, นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน    นักจัดการทั่วไป  ทั้งหมด 5 ตําแหนง 
   ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่น และ คาจางของขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง (ฉบับที่ 2) ลงวัุนที่ 24
  กรกฎาคม  2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น, ประเภทอํานวย
การทองถิ่นและประเภทวิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม พ.ศ.2559      
1.ปลัดเทศบาล (เงินประจําตําแหนง)เดือนละ  4,000
 บาท  จํานวน  12  เดือนเปนเงิน   48,000  บาท    
 2.หัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 42,000 บาท    

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 320,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุง
คาจางประจํา ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด ในหนวย
งานสํานักปลัดเทศบาล  ตําแหนง เจาพนักงานทะเบียน 1
 ตําแหนง      
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม  2558 เรื่องซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 869,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนิติกร 1 ตําแหนง   ผูชวยนัก
ทรัพยากรบุคคล   1 ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ 1 ตําแหนง
ภารกิจ 3 ตําแหนง และ พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป  2  ตําแหนง รวม  5  ตําแหนง   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การ
ให พนักงาน เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

พื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการ
และลูกจางประจํา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การ
ให พนักงาน เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว
 138                                                                        
 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น     
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งบดําเนินงาน รวม 1,484,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนเงินรางวัลเจาหนาที่ผูกระทําการสืบสวน จับกุมผู
กระทําผิด พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินรางวัลจับกุมผูกระทําผิดพระราช
บัญญัติและเทศบัญญัติ พ.ศ.2513 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2541
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคล
ภายนอก และคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สายงานนิติการ ตามประกาศกําหนดคาตอบแทนการตรวจผลงาน
ของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2552  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2555
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจาง  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ของเทศบาล
ทุกคน ที่มีผลงานไดตามเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559      

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจายได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน ของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2551 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2562  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการตาง ๆ
 ที่เกี่ยวของ  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ

ค่าใช้สอย รวม 706,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 201,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน  1  คน ๆ
ละ 9,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000
  บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่   9  มิถุนายน  2558     เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่ สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที1่9
  มีนาคม  2561      
 2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาทําเว็ปไซต์เทศบาล จํานวน  20,000
   บาท 
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
  กันยายน  2553
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว1248 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530
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-ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน
สวนราชการ  พ.ศ.2553
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563
 3.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม เสริมสราง
ครุภัณฑ์  ที่ดินหรือสิ่งกอสราง  เชน คาลางอัดขยายภายถาย  คา
ถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือคาเขาปกหนังสือ คาจัดทํา
วารสาร  คาป้ายไวนิล  ป้ายประชาสัมพันธ์ตาง ๆ  หรือจางเหมา
ประชาสัมพันธ์เผยแพรขาวสาร ทางวิทยุกระจายเสียง       
โทรทัศน์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ  ตลอดจนจัดทําตูรับเรื่องราวรอง
ทุกข์  คาซักฟอก  คางจางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร   คาจาง
เหมาบริการในการถางหญาหรือกําจัดวัชพืช  กิ่ง 
ไม  ตนไม บริเวณพื้นที่สาธารณะ   คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาใชจาย
ใน ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจางเหมาบริการ  คาติดตั้ง
ไฟฟ้า   คาติดตั้งประปา   คาติดตั้งโทรศัพท์  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ  หรือจางเหมาตามความจําเปนอื่น ๆ ที่เปน
กิจการในอํานาจหนาที่ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย
นี้ ฯลฯ       
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จํานวน 40,000 บาท       
 4.เพื่อจายเปนคาบริการระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  7,000  บาท   
 5. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จํานวน 26,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- คารับรองตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน    20,000
  บาท 
เพื่อตั้งจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคา
บริการ และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนที่ตองจายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่
มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล โดยตั้ง
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เกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคา
เลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น คือ ไมเกินปีละ 1%
 ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมา โดยไมรวมรายได
จาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่
มีผูอุทิศให ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  ที่ มท 0808.4 / ว
 2381  ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – รายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  จํานวน  20,000
  บาท 
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นและคา
บริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่น  
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายเพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่อง
ดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจํา
เปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น กับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน  10,000
   บาท  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 75,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
 ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561      

     

- คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองค์กร(OD) จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ เชน    วัสดุ อุปกรณ์ คาป้าย  คาวิทยากร  คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาพาหนะ   และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ
.2557 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา   169  ลําดับ
ที่  1   
          
    

คาใชจายในการพิธี รัฐพิธี และโอกาสตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย  ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวง
มาลาในงานพิธีรัฐพิธีวันปิยมหาราช และงานรัฐพิธีโอกาสตาง ๆ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
 -ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 171 ลําดับ
ที่ 10   
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 75,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือ
บุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการจัดขบวนแหงานเรศวร จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดขบวนแห
นเรศวร เชน วัสดุ อุปกรณ์  คาตกแตงรถขบวนแห  คา
ดอกไม   ผา     คาอาหาร    และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่
จําเปนสําหรับโครงการ  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  
- ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)   หนา 170   ลําดับที่ 6   

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 18 มีนาคม จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดวันทองถิ่น
ไทย เชน วัสดุ อุปกรณ์  คาป้าย คาชุดสังฆทาน ดอกไม ผา คา
อาหาร และเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ
โครงการ    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการจัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559     
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   หนา 171   ลําดับ
ที่ 7   
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์    เชน   วัสดุ   อุปกรณ์    คาป้าย  คาธง  คา
วิทยากร   คาดอกไม คาจัดสถานที่    คาอาหาร และเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับโครงการ -ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา 172  ลําดับ
ที่ 11    

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร 
ณบดินทรเทพยวรางกูร  28 กรกฎาคม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ป้าย  คาจัดสถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่
จําเปนสําหรับโครงการ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น    พ.ศ.2559      
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 177
   ลําดับ 34                                                              
   

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม   คายานพาหนะ  คาจัดสถานที่ และคาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 178 ลําดับ
ที่ 37      
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โครงการเวทีประชาคมจัดทําเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น การ
ดําเนินงานของเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาดอกไม คาเชาสถานที่ คา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาวัสดุอุปกรณ์ และคา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของสําหรับโครงการ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม  2561     
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 118  ลําดับ
ที่  1       

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรเทศบาลตําบลกุดดู

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร   คายานพาหนะ  คาเชาที่
พัก คาจัดสถานที่ และคาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่                                    พ.ศ.2557 -ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น                                                  (พ.ศ.2561-
2565)   หนา 172  ลําดับที่  14   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง      
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน  เชน กรรไกร ตรายาง  เกาอี้พลาสติก  เครื่องคิด
เลข  ตะแกรงวาง เอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน  แผนป้ายชื่อจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่  มานปรับ
แสง เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  พรม  นาฬิกาตั้งแขวน  พระ
พุทธรูป  พระบรม รูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ฯลฯ
  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  เทป
กาว น้ํายาลบคําผิด น้ําหมึกปริ้นท์  ไมบรรทัด แฟ้ม  เข็ม
หมุด  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ์  ผาสําลี   ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์      
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์  ซองใชในการบรรจุหีบ
หอ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  หมึกเครื่องถายเอกสาร  หมึกเครื่องโทร
สาร สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด ที่ มท  0808.2
/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า   มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟ   ปลั๊ก
ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครื่อง
รับโทรทัศน์  
จานรับสัณญาณดาวเทียม ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อะไหล เชน ดอกลําโพง   แผงวงจร  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน หมอ มีด แกวน้ํา  ถาด  ชอนสอม  จานรองถวย
ชาม  กระจกเงา โองน้ํา ที่นอน กระติกน้ํารอน  กระติกน้ํา
แข็ง เตารีด เครื่องบดอาหาร  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะ
ไฟฟ้า  หมอไฟฟ้า    หมอหุงขาวไฟฟ้า  ถังแก๊ส ฯลฯ    วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโต๊ะ  น้ําดื่ม  ถุงดํา  กระดาษ
ชําระ  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ       
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงซึ่งเปนวัสดุคง
ทน  เชน ไขควง  แมแรง  ล็อกเกียร์  กระจกโคง
มน  สัญญาณ   ไฟกระพริบ  สัณญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  ฯลฯ  วัสดุสิ้นเปลือง  เชนยางรถยนต์  น้ํามัน
เบรก  เพลา  ฟิล์มกรองแสง      
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน เบาะรถยนต์  พวง
มาลัย  หมอน้ํา  แบตเตอรี่  ถังน้ํามัน  ลอ  ไฟหนา ตลับลูก
ปืน  กันชน  กระจกมองขางรถยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  เปนไป
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ         

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ซึ่งเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันเบนซิล      
น้ํามันดีเซล  น้ํามันเครื่อง  จาระบี ฯลฯ  เปนตน  เปนไปตาม
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช
ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัดที่
วางกรวยแกว  กระบอกตวง เบาหลอม   หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์   สําลีและผาพัน
แผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมี
ภัณฑ์  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   เลือด    สายยาง  ลูกยาง หลอด
แกว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ  สัตว์เลี้ยงเพื่อ
การทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ เปน
ไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุ์พืช  ตนไม  ดอกไม ปุ๋ย กระถาง
ตนไม ยากําจัดศัตรูพืช เครื่องมือทางการเกษตร  ฯลฯ   
เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ           
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน  เชน ขาตั้งกลอง     ขาตั้งเขียนภาพ    กลองและระวิงใส
ฟิล์ม  ภาพยนตร์  เครื่องกรอเทป  ฯลฯ  ซึ่งเปนวัสดสิ้น
เปลือง  เชน พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผนซีดี)  ภาพถายดาวเทียม  ฯลฯ
  เปนตน    เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ        

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติด
ตั้ง    อาทิเชน  เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน  ละคร และเครื่องแตงกายอื่นที่มีความจําเปน   ฯลฯ
   เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2560  ,หนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่
สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 386,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

-เพื่อจายคากระแสไฟฟ้าในสํานักงานเทศบาล/ในที่สาธารณะและ
สถานที่อยูในความดูแลของเทศบาล  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ  คาภาษี ในกิจการขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อเปนคาโทรศัพท์ และคาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดตอ
ราชการ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน การเชาเครื่องคาเชาเลข
หมายโทรศัพท์ คาบํารุงคูสายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาบริการทางไปรษณีย์,คาธนาณัติ , คาดวงตรา
ไปรษณียากร , คาเชาตูไปรษณีย์ , คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  
ในกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ตหรือคา
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน  คาโทรภาพ (โทรสาร)  คา
เทเลกซ์  คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใชจายเกี่ยว
กับการใชระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อ
สารอื่นๆ  เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปน
ตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ คาตอ
สัญญาณ จีพีเอส(1 ครั้ง/ปี)
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

    

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา Homepage Internet  ,คาเชาพื้นที่
เว็บไซด์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ(ระบบCLOUD,HOSTING) 
และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627  ลงวันที่  22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใช
สอย  วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 135,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดกวาง 65
 เซนติเมตร ลึก 65 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณในจังหวัดหรือทองถิ่น

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4  ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู
-มีหูลิ้นชัก
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
-ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

-ตูเหล็กเอกสาร 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

-เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
-ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ราคา 28,000
 บาท
คุณลักษณะ
-เปนเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถตอกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
-ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
-ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
-ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 15,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเสน
ทะแยงมุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 15,300 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดเสนทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72 x 96
 นิ้ว หรือ  84 x 84 นิ้ว  หรือ 89 x 92 นิ้ว หรือ 6 x 8
 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต
2)  จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดดวยสวิตซ์ หรือ
รีโมทคอนโทรล ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
-ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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-ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 187  ลําดับที่  1
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก จํานวน 38,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับ
งาน      สํานักงาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
2.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สําหรับงาน
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ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
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- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-ตั้งซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ราคา 10,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และCustom
-ตั้งซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ
.2563
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 5,200 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครุองๆ ละ 2,600 บาท เปนเงิน 5,200
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และCustom
-ตั้งซื้อตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด  จังหวัดหนองบัวลําภู         จํานวน 40,000 บาท
โดยถือปฏิบัติปนไปตามหนังสือศอ.ปส.จ.นภ.ที่ นภ 0018.4
  (ศอ.ปส.จ.นภ.)/7594 ลงวันที่  3  กรกฎาคม  2561      
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท  0816.5/ว2726 ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559    
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาด ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2561  
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หนา  119 ลําดับที่ 4
2.เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการงานราชพิธีและ
งานรัฐพิธีในสวนภูมิภาค     จํานวน    10,000  บาท
เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ นภ 0218/3188 ลงวันที่ 17
 มิถุนายน 2563

    

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 38/122



เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนเหลากาชาด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาด
จังหวัดหนองบัวลําภู  
-เปนไปตามหนังสือที่  ลช.นภ.ว 369/2564  ลงวันที่  15
 กรกฎาคม  2564  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 3616
  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559    
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 118   ลําดับ
ที่ 2    
          
    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,081,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,608,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,608,180 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,231,380 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลใน
หนวยงานกองคลัง ดังนี้ นักบริหารงานการคลัง, เจาพนักงาน
พัสดุ,เจาพนักงานการเงินและบัญชี ,เจาพนักงานจัดเก็บรายได ทั้ง
หมด 4 ตําแหนง         

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและประเภท
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ      
อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม พ.ศ.2559      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 310,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ในหนวยงานกองคลัง มี ผช
.จพง.การเงินและบัญชี และผช.จพง.ทะเบียนและทรัพย์สิน ทั้ง
หมด 2 ตําแหนง   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
   และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว
 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558     

งบดําเนินงาน รวม 473,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลที่มีผลงานไดตาม
เกณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์
แก อปท. เชน คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการ
ตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางตามหลักเกณฑ์และ
อัตราตอบแทน  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุดที่ กค 0402.5/ว
 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 40/122



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจางเทศบาลตามนโยบายและ
ภารกิจเรงดวน

ค่าใช้สอย รวม 298,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 138,000 บาท

1.คาถายเอกสารและคาเย็บเลมหนังสือหรือปก
หนังสือ  จํานวน  10,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ
2.คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์
-เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์(รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์  โรงมหรสพ  คาจัดทําเอกสาร  ประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ)   จํานวน 20,000 บาท
3.คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  จํานวน  108,000  บาท
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกชวยเสริมการ
ปฏิบัติงานกองคลังในการจัดเก็บสถิติ การบันทึกขอมูล  และงาน
อื่นๆ  จํานวน 1  อัตรา เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563          
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที4่) พ.ศ.2561

    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561     
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของผูที่ครอบครองทรัพย์สินืุุอยูในขายตองชําระภาษีและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา  1 ลําดับ 1
-พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง   พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง  พ.ศ.2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107  ลง
วันที่ 8  มกราคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว 4522  ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ   ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564    
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานคงทน เชน หนังสือ,เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถู
พื้น,ตะแกรงวางเอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่อง
เย็บกระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ์,แผง
ปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้าย
ตางๆที่ใชในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเป๋า,ตาชางขนาดเล็ก,ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบ
เตนท์ขนาดใหญ,ตูยาสามัยประจําบาน,แผงกั้นหองแบบรื้อถอน
ได (Partition)ฯลฯ
 และเพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสิ้น
เปลือง  เชน  กระดาษ,หมึก,ดินสอ,น้ํายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวด
เย็บกระดาษ,กาว,สมุดซองเอกสาร,ตลับผงหมึก,น้ําหมึก
ปรินท์,เทป,พี วี ซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป
,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษคาร์บอน,กระดาษไข,แฟ้ม,สมุด
ประวัติขาราชการ,แบบพิมพ์,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อ,ซองที่ใชในการบรรจุหีบหอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวย
ดอกไม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 080.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรคงทน  เชน ขาตั้งกลอง,ขาตั้ง
เขียนภาพ,กลองและระวิงใสฟิล์มภาพยนตร์,เครื่องกรอเทป,เลนส์
ซูม,กระเป๋าใสกลองถายรูป,ป้ายไฟแจงเตือนแบบลากลอ,ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
และเพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรสิ้นเปลือง  เชนพูกัน,สี,กระ
ดาาเขียนโปสเตอร์,ฟิล์ม,เมมโมรี่การ์ด,ฟิล์มสไลด์,แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การลาง  อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม,เอกสารเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ
.2564
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์   วัสดุสิ้น
เปลือง เชน  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  ฯลฯ
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณืประกอบและ
อะไหล  เชน หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบ ออพติคอล   (Optical) ,เรา
เตอร์ (Router) ฯลฯ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ
.2564

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 46/122



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,699,020 บาท

งบบุคลากร รวม 670,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 670,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนประจําปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล ดังนี้  จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 1  ตําแหนง        

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 252,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา  ตําแหนง เจา
พนักงานป้องกันฯ  1 ตําแหนง พรอมเงินปรับปรุงคาจางประจํา  
ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด         

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในหนวยงานสํานักปลัด
เทศบาล  ทายรถดับเพลิง  จํานวน 1 ตําแหนง      
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไป  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ของขาราชการ
และลูกจางประจํา  (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558   ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์
การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลได
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558      
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559     

งบดําเนินงาน รวม 491,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานใหแกผูมีคําสั่งใหปฏิบัติงานอันเปน
ประโยชน์ ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  เชน ตํารวจ อป
พร. อาสาสมัครตางๆ เปนตน  ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลว
. 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลว
. 29 ตุลาคม 2553     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจางประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ
.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 รวมทั้งหนังสือสั่ง
การอื่นๆที่เกี่ยวของ 

ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปจํานวน 2 คน ๆ
ละ 9,000 บาท ตอเดือน จํานวน  12  เดือน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
 ของ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง หรือ
บุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561              
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- คาใชจายในโครงการตั้งดานจุดตรวจบริการประชาชนในหวง
เทศกาลสําคัญ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธ์ คาวัสดุอุปกรณ์ เชน กรวย
จราจร  แผงกั้นจราจร  และคาอาหาร–เครื่องดื่ม  คาเบี้ยเลี้ยง คา
ตอบแทนสําหรับเจาหนาที่เทศบาล,อปพร.และบุคคลที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานตามโครงการตั้งดานจุดบริการประชาชนในหวง
เทศกาลสําคัญตางๆ เชน ชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาล
สงกรานต์ เปนตน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ ว 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25  ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123  ลงวันที่ 9 เมษายน  2564
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน  2564 รวมทั้งหนังสือสั่งการ
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 124 ลําดับ
ที่  14    
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- คาใชจายในโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด เชนพิธีเปิด-ปิด  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม  สําหรับจนท.เทศบาล,อป
พร.   และบุคคลที่เกี่ยวของ    คาวัสดุอุปกรณ์ หรือ คาอื่นๆ  ที่จํา
เปนสําหรับโครงการ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท
 0816.5/ ว 2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม  2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334  ลงวันที่  18 ตุลาคม  2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ ว 3188  ลงวัน
ที่  28  พฤษภาคม   2562   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557   
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    หนา  120  ลําดับ
ที่1   

- คาใชจายในโครงการฝึกซอมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรม/ฝึกซอมแผน
ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด-ปิด คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ     
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557   
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   หนา  122  ลําดับ
ที่ 5   
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจานในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนา
ที่ทองถิุ่น  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง      
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม      
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน  เชน กรรไกร ตรายาง  เกาอี้พลาสติก  เครื่องคิด
เลข  ตะแกรงวาง เอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน  แผนป้ายชื่อจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่  มานปรับ
แสง เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  พรม  นาฬิกาตั้งแขวน  พระ
พุทธรูป  พระบรม รูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ฯลฯ
  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  เทป
กาว น้ํายาลบคําผิด น้ําหมึกปริ้นท์  ไมบรรทัด แฟ้ม  เข็ม
หมุด  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ์  ผาสําลี   ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์      
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์  ซองใชในการบรรจุหีบ
หอ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  หมึกเครื่องถายเอกสาร  หมึกเครื่องโทร
สาร สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโคงมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แก๊สหุงตม  น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน  รองเทา และเครื่องแตงกาย
อื่นที่มีความจําเปน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิงประเภทวัสดุสิ้นเปลืองราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุเชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง   อาทิเชน  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน  รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทงแบริเออร์(แบบพลาสติกและแบบ
คอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วหรือยานพานะ สติ๊กเกอร์ติด
รถหรือยานพาหนะฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน เชน  กรวยสะทอน
แสง ฯลฯ รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือ
ปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คา
ติดตั้ง อาทิเชน   มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ   หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559 
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งบลงทุน รวม 538,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เปนเงิน 38,000 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบขอแข็งและขอออน 
1) เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2) เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงม้ํา 
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
4) พรอมใบมีด 
-ตั้งซื้อตามราคาที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์           กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม 2563     
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปิดพรอมอุปกรณ์ติดตั้งในเขต
เทศบาล

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกลองโทรทัศน์วงจรปิดพรอมอุปกรณ์และติดตั้งในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู  งบประมาณ  500,000  บาท (กองชาง)
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106 ลําดับที่ 35
-ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,190,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,333,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,333,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 871,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12 เดือน  ดังนี้ (1) ผู
อํานวยการกองการศึกษา   จํานวน  1 ตําแหนง    
(2) นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง    
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและประเภท
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ
.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป ในหนวยงานกองการศึกษา ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการ
ศึกษา 1  ตําแหนง  และคนงานทั่วไป  1  ตําแหนง     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558   ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การให
พนักงาน    เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11
 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต
. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น     

งบดําเนินงาน รวม 130,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,500 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาเชาที่ธรณีสงฆ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี
สวาง ปีละ 500  บาท เปนเงิน  500  บาท   
(2) เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางใด
อยางหนึ่งคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ คาเขาปกหนังสือ คา
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ย
ประกัน  คาติดตั้งไฟฟ้า  คาจางเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล  และคา
ใชจายอื่น ๆที่   
จัดอยูในประเภทนี้  เปนเงิน  5,000  บาท   
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 20,000 บาท

 -คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอก
ประเทศ     จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน เคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  เคา
เชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ของพนักงานเทศบาล ขา
ราชการครู และพนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

-คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน  ในการฝึกอบรมของ
พนักงานสวนทองถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรือ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดตอราชการรวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- ตามระเบียบกระกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เปนตน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
  พฤษภาคม  2564     

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปน
วัสดุคงทน เชน กรรไกร  ตรายาง เกาอี้พลาสติก เครื่องคิด
เลข  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนป้ายสํานักงาน หรือหนวยงาน แผน
ป้ายชื่อจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ มูลี่  มานปรับแสง  เครื่องเย็บ
กระดาษ  กุญแจ  พรม นาฬิกาตั้งแขวน พระพุทธรูป  พระ
บรม  รูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา ยางลบ  เทป
กาว  น้ํายาลบคําผิด  ไมบรรทัด  แฟ้ม  เข็มหมุด สมุดประวัติขา
ราชการ  แบบพิมพ์  ผาสําลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ์  ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข  ขี้ผึ้ง หมึกเครื่อง
ถายเอกสาร  หมึกเครื่องโทรสาร  สิ่งพิมพ์ตาง ๆ ฯลฯ เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น   ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน ไขควง  แมแรง ล็อกเกียร์ กระจกโคงมน สัญญาณ  ไฟ
กระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ยางรถยนต์  น้ํามันเบรก เพลา  ฟิล์มกรองแสง  วัสดุ
อุปกรณ์  ประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต์  พวงมาลัย หมอ
น้ํา  ลอ ไฟหนา ตลับลูกปืน  กันชน  กระจกมองขามรถ
ยนต์  เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/     
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558  และเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิล  น้ํามัน
ก๊าด ถาน  ดีเซล  น้ํามันเครื่อง จาระบี  น้ํามันเกียร์  น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ เปนตน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่  28
  พฤษภาคม 2564     
     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปนวัสดุคงคน เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับ
ผลหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28
 พฤษภาคม  2564     
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งบเงินอุดหนุน รวม 725,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 725,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 725,600 บาท

1)อุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาล     รวม  705,600 บาท
เพื่อจายเปนคาอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน 1
 แหง ไดแกโรงเรียนชุมชนบานกุดดู  มีเด็กนักเรียน 168 คน  ๆ
ละ  21  บาท จํานวน 200  วัน เปนเงิน  705,600  บาท  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา  159 ลําดับ
ที่ 11      
(ขอมูลการยืนยันระบบสารสนเทศทางการศึกษา  LEC  ณ  วัน
ที่  29  มิถุนายน  2564) เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564     
2) อุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาล รวม 20,000
 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬาโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลกุดดู ไดแกโรงเรียนสังกัด สพฐ.และโรงเรียน 
สังกัด สพม.  
-ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา 159
 ลําดับที่ 10 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่
แกไขเพิ่มเติมเปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม  2563     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,320,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,370,970 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,370,970 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 886,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี และตําแหนงขั้นตามพระราชบัญญัติเงินเดือน     
เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้งจายไว 12
 เดือน  จํานวน  3  คน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับครูชํานาญการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีสวาง  จํานวน 1 อัตราๆละ 42,000 บาท   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3749
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคล 2542   พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิ
ยฐานะ  และเงินประจําตําแหนงครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 389,238 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจตําแหนงผูดูแลเด็ก  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564
  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 2542     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 52,812 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจตําแหนงผูดูแลเด็ก  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2564  และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 2542     

งบดําเนินงาน รวม 907,990 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,845 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 430,845 บาท

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564 วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลัก
สงเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษาใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 แยกเปน ดังตอไปนี้     
1) อาหารกลางวัน(2-5 ปี) จํานวน 57 คนๆ ละ 21 บาท/วัน  
293,265  บาท จํานวน  245  วัน เปนเงิน  293,265     
2) คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)(2-5 ปี)  จํานวน 57
  คนๆ ละ  96,900 บาท 1,700 บาท/ปี  เปนเงิน  96,900บาท  
3) คาหนังสือเรียน (3-5 ปี)  จํานวน 36 คนๆ ละ 200 บาท /ปี 
 7,200  บาท เปนเงิน 7,200  บาท  
4) คาหนังสืออุปกรณ์การเรียน(3-5 ปี)  จํานวน 36 คนๆ ละ 200
 บาท /ปี 7,200  บาทเปนเงิน 7,200  บาท  
5) คาเครื่องแบบนักเรียน(3-5 ปี)  จํานวน 36 คนๆ ละ 300
 บาท /ปี 10,800  บาท เปนเงิน 10,800  บาท   
6) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน(3-5 ปี)  จํานวน 36  คนๆ ละ 430
 บาท /ปี 15,480  บาท เปนเงิน 15,480  บาท  
(ขอมูลการยืนยันเด็กนักเรียนระบบสารสนเทศทางการ
ศึกษา LEC ณ วันที่ 29 มิถุนายน  2564)     
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-คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหง
ชาติ เชน คาของขวัญ ของรางวัลสําหรับเด็ก คารางวัลประกวด
การแขงขัน คาป้ายคําขวัญ คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนสําหรับโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
 ) หนา 156 ลําดับที่ 1  

ค่าวัสดุ รวม 431,145 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 431,145 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 57 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปน
เงิน  109,223.40 บาท
และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู มีเด็กนัก
เรียน  168   คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260  วัน เปน
เงิน 321,921.60   บาท  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาง ตั้งจาย 12
 เดือนเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564   
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งบลงทุน รวม 41,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1)เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 24,000  บีทียู (รวมราคาติดตั้ง) จํานวน 32,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาสแบบแขวน (รวม
ราคาติดตั้ง) ขนาด 24,000  บีทียู  จํานวน 1เครื่องๆ ละ 32,400
  บาท  สําหรับติดตั้งใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาง ตั้งซื้อตาม
ราคาที่กําหนดไวในบัญชีราคาที่กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม  2563  
-คุณลักษณะพื้นฐาน  ขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู  
ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้งเปนเครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็นขนาดไมเกิน  40,000  บีที
ยู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5 ตองเปนเครื่อง
ปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและ
หนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกันมีความหนวงเวลาการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
(1) แบบแขวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์  1  ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน  15  เมตร     

2)โต๊ะทํางานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับปฏิบัติงานสําหรับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาง จํานวน  2  ตัว  ๆละ 3,500  บาท เปน
เงิน  7,000  บาท  
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณในจังหวัดหรือทองถิ่น  
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3)เกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงาน จํานวน 2,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับปฏิบัติงานสําหรับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสวาง จํานวน  2   ตัว ๆละ  1,100
  บาท     เปนเงิน  2,200  บาท    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปีขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
- เปนครุภัณฑ์ที่ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือ
ครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณในจังหวัดหรือทองถิ่น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,362,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,567,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,567,860 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 614,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข

   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและประเภท
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
หนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ
. 2559

   

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 70/122



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 826,320 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไปในหนวยงานกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน 7 คน คือ
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  1 คน
2. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ    1  คน
3. พนักงานประจําโรงฆาสัตว์  1 คน
4. คนงานประจําทายรถขยะ จํานวน 4 คน
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 85,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., ก.อบต
. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 581,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

-คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น                    จํานวน  10,000
  บาท                                                             
เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลที่มีผลงานไดตาม
เกณฑ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
-คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
           จํานวน  120,000 บาท     
เพื่อเปนคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ไดแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือที่ใกลเคียง ที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผูบริหาร
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่นและ
เบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 2319 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6292 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562 และหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตามนโยบายและภารกิจ
เรงดวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 231,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 2 คน ๆ
 ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 216,000 บาท
2.เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคา
ลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกันภัยรถราชการของเทศบาล คารับ
หนังสือพิมพ์ วารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการตางๆ คา
หนังสือระเบียบกฎหมายและขอบังคับตางๆ คาถาย
เอกสาร วารสาร แผนพับ อัดสปอตโฆษณา และเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้   เปนเงิน15,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559,
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ์   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
 -หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ  
 1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
 2. ในกรณีที่หนวยงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
     (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเปนคา
จางเหมาบริการในคาใชสอย
     (2) คาสิ่งของที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินใหเบิกจายในคาวัสดุ
     (3) คาจางแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจางเปน
การชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งบริการ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2562
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน กรรไกร ตรายาง เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข ตะแกรง
วาง เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายชื่อจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง เครื่องเย็บกระดาษ กุย
แจ พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว น้ํายาลบคําผิด น้ํา
หมึกปริ้น ไมบรรทัด แฟ้ม เข็มหมุด สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ซองที่
ใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง หมึกเครื่องถาย
เอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร สิ่งพิมพืตางๆ ฯลฯ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0805.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า เบรก
เกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับอุปกรณ์
ประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 
เปนไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0805.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ รายจายที่ตองชําระรวมกับ
คาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปน
ตน อาทิเชน หมอ กระมะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
อถาด แกวน้ํา จานรอง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะ
แบบลอลาก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
คาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปีองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 77/122



วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานได
ตามปกติรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน อาทิ เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลุกดิ่ง สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน น้ํามันทาไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะเต
อยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เสน แปรงทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห์ ทอน้ําและ
อุปกรณ์ประปา ทอตางๆ ทอบาดาล ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจายประจําปีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  เชน ไขควง แมแรง ล็อกเกียร์ กระจกโคงมน สัญญานไฟกระ
พริบ สัญญารไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยาง
รถยนต์ น้ํามันเบรก เพลา ฟิล์มกรองแสง วัสดุอุกรณ์ปประกอบ
และอะไหล เชน เบาะรถยนต์ พวงมาลัย หมอน้ํา แบตเตอรรี่ ถัง
น้ํามัน ลอ ไฟหนา ตลับลูกปืน กันชน กระจกมองขางรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เปนไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0805.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ซึ่งเปนวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิล น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ เปนตน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายประจําปีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน รองเทา และเครื่องแตงกายอื่น
ที่มีความจําเปน ฯลฯ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน ผาหมึก แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล แผนกรองแสง ไวเลท โปรแกรมซอฟแวร์ที่มีราคาตอ
หนวยไมเกิน 20,000 บาท แผนซีดีรอม เมนบอร์ด เปนตน ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปีองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน  เชน คายริการ คาภาษี ในกิจการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวัน
ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจายประจําปีองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําในลักษณะคาใช
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปีองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 33,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 20 ชอง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบแบงชอง  20
 ชอง       จํานวน 1 ตู โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 - ทําจากเหล็กหนา ไมต่ํากวา 0.7 มม. แข็งแรง ทนทาน
ผานการลาง และพนกันสนิม
 - ชองเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ชอง สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารสัน
กวาง 3 นิ้ว
 - มีลอ 4 ลอ เคลื่อนยายสะดวก
        -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1  สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

                                                                              
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หนาที่ 198 ลําดับที่ 36
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท
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               -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
- เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวด าสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 224 ลําดับที่ 117
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ ชุมชนดังนี้
1. ชุมชนวัดศรีสวาง  เพื่อดําเนิงานโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
2. ชุมชนสวางพัฒนา จํานวน 20,00 บาท เพื่อดําเนิงานโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
3. ชุมชนมิตรสัมพันธ์  จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงาน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
4. ชุมชนโพธิ์ทอง  จํานวน 20,000 บาท  เพื่อดําเนิงานโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
5. ชุมชนตาลเรียนพัฒนา  จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงาน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
6. ชุมชนกิจมั่นคง  จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงานโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
7. ชุมชนตะวันศรีทอง   จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงาน
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
8. ชุมชนตลาดสด 2 จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงานโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
9. ชุมชนกุดดู 2 จํานวน 20,000 บาท เพื่อดําเนิงานโครงการพระ
ราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน  20,000 บาท
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131 ลําดับที่ 13 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
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  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
 7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
    

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

ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 432,000 บาท
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คาจางเหมาบริการกูชีพ
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการกูชีพ จํานวน 4 คน ๆ ละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 432,000 บาท
เปนไปตาม
-ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ.2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท
 0891.3/658  ลงวันที่ 25 มกราคม 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826  ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท  0810.5/ ว
 3861  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0819.2/ว 2103
 ลงวันที่ 8  เมษายน  2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเผาระวังป้องกันโรคอุบัติใหม โรคติดตอทั่วไป จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
เชน คาเวชภัณฑ์ คาสารเคมี คาน้ํามันดีเซลและเบนซิล เปนตน 
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพราะ
พันธุ์ยุงลายเปนเหตุรําคาญและแตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2545
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเปนพาหะนําโรค
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 128 ลําดับที่ 5
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โครงการโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหากลางวัน คาอาหาร
วาง และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการรวมทั้งคาตอบ
แทนบุคลากร คาจาง คาเวชภัณฑ์ คาสารเคมี เปนตน 
- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  รวมทั้งคา
สํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เปนไปตามระเบียบ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562  
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0142 ลงวันที่ 10  เมษายน  2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 129 ลําดับที่ 6 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 722,300 บาท

งบบุคลากร รวม 590,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 590,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 396,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลใน
หนวยงานกองสวัสดิการสังคม ประกอบดวย นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ทั้งหมดจํานวน 1 ตําแหนง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาล ผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่นและประเภท
วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล จังหวัด หนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10
 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 128,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ  1  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การให
พนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงิน
เพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
 รวมทั้งหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ตามระเบียบฯ ที่กําหนดเพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือ คารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พรอมบุคคลในครอบครัว ผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกเอกสาร
คาธรรมเนียมตางๆ คาจางเหมาบริการ เชน คาเย็บหนังสือ, เขา
ปกหนังสือ,คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก คาจางทําโฆษณา
และเผยแพร, อัดสปอตโฆษณา, วารสาร, แผนพัน, สิ่งตีพิมพ์
ตางๆ, คารับหนังสือพิมพ์,คาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน, คาธรรมเนียมและ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ เปนตน ทั้ง
นี้ การเผยแพรขอมูลขาวสารโดยจัดทําแผนพับ ใบ
ปลิว โปสเตอร์ เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ อปท.
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม  2563 และเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย         วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 90/122



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งาน
ไดตามปกติ เชน รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน กรรไกร ตรายาง เกาอี้พลาสติก เครื่องคิดเลข ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายชื่อจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พรม นาฬิกาแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ เทปกาว น้ํายา
ลบคําผิด น้ําหมึกปริ้นต์ ไมบรรทัด แฟ้ม เข็มหมุด สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือ
ขางพิมพ์ ซองใชในการ บรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง หมึกถาย
เอกสาร หมึกเครื่องโทรสาร สิ่งพิมพ์ตางๆ
ฯลฯ เปนไปตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายผาไวนิล
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกันและสี แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(แผนซีดี) ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ เปนตน  โดยถือปฏิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯโดย
ถือปฏิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562

วันที่พิมพ์ : 8/10/2564  11:44:44 หนา : 93/122



งบลงทุน รวม 36,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ขนาดกวาง 65
 เซนติเมตร ลึก 65 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
- เปนราคาทองตลาด

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 32,400 บาท

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  (ราคารวมติดตั้ง) 
-ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
-คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาด
ไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์  5
-ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ นอกเหนือจากการ
พิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER)สูงกวา
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์  1  ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม
เกิน  15  เมตร    
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559
-เปนราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ  1  สํานักงบประมาณ  เดือนธันวาคม 2563
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูยากไรในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูยากไร
ในชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
โครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 140 ลําดับที่ 6
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โครงการอบรมอาชีพใหกับผูดอยโอกาสและผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมกลุมอาชีพ  รวมทั้งกลุมอาชีพ
สตรี ผูดอยโอกาส ผูยากไร เชน   คาจัดสถานที่  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่น ๆ
 ที่จําเปนสําหรับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561      
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 140   ลําดับ
ที่   4   
         
    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,007,265 บาท

งบบุคลากร รวม 2,020,865 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,020,865 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 754,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลใน
หนวยงานกองชาง ดังนี้ นบห.งานชาง, นายชางโยธา     
ทั้งหมดจํานวน 2 ตําแหนง     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น      
และประเภทวิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ      
อัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7
)                   ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559         

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,150,565 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป      
ในหนวยงานกองชาง   ผูชวยนายชางโยธา 1 ตําแหนง ผูชวยชาง
ประปา 1 ตําแหนง ผช.ชางไฟฟ้า 1 ตําแหนง พนักงานผลิตน้ํา
ประปา 1 ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกล 1
 ตําแหนง ภารกิจ 5 ตําแหนง  คนงานทั่วไป 3 ตําแหนง รวม 8
 ตําแหนง    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 73,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภาระกิจ และพนักงานจางทั่วไป        
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ของขาราชการและลูกจางประจํา       
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องหลักเกณฑ์การใหพนักงาน       
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558       
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558       
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งบดําเนินงาน รวม 928,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทน  ใหแก ผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชน์ แก  อปท.  เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง  คณะ
กรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางตามหลักเกณฑ์
และอัตราคาตอบแทน  ฯลฯ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ง 3652  ลงวัน
ที่  17  พฤศจิกายน 2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ.2559

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 13,500 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ    

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป   จํานวน  5 คน ๆ
 ละ 9,000 บาท ตอเดือน  จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 540,000
  บาท เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่   9  มิถุนายน  2558     เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่ สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0444
  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที1่9
  มีนาคม  2561            
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ   คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  ฯลฯ
 ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่ง
ใหไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561     

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการลงทะเบียนของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจาง หรือบุคคลที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน  เชน กรรไกร ตรายาง  เกาอี้พลาสติก  เครื่องคิด
เลข  ตะแกรงวาง   เอกสาร  เครื่องตัดกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน  แผนป้ายชื่อ  จราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ  มูลี่  มานปรับ
แสง เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  พรม  นาฬิกาตั้งแขวน  พระ
พุทธรูป  พระบรม      
รูปจําลอง  กระเป๋า  ตาชั่งขนาดเล็ก  ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  เทป
กาว น้ํายาลบคําผิด น้ําหมึกปริ้นท์  ไมบรรทัด แฟ้ม  เข็ม
หมุด  สมุดประวัติขาราชการ  แบบพิมพ์  ผาสําลี   ธงชาติ  สิ่ง
พิมพ์      
ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์  ซองใชในการบรรจุหีบ
หอ  น้ํามัน  ไข  ขี้ผึ้ง  หมึกเครื่องถายเอกสาร  หมึกเครื่องโทร
สาร สิ่งพิมพ์ตางๆ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2
/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ        
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งเปนวัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  ฯลฯ  วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  หลอดไฟ   ปลั๊ก
ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ  เครื่อง
รับโทรทัศน์  จานรับสัณญาณดาวเทียม ฯลฯ  วัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล เชน ดอกลําโพง   แผงวงจร  แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    
    
     

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางซึ่งเปนวัสดุคงคน  เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง  จอบ  เสียม เลื่อย  ขวาน กบไสไม  เทป
วัดระยะ สวาน โถสวม  อางลางมือ  ราวตากผา ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน น้ํามันทาไม สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ฯลฯ
  วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล เชน ทอน้ํา และอุปกรณ์
ประปา ทอตาง ๆ  ทอน้ําบาดาล  ฯลฯ  เปนไปตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือดวนที่
สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคา
วัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิ
เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโคงมน ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ น้ํามัน
เบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง เบาะรถ
ยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช   พวง
มาลัย สายพานใบพัด  หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่   จาน
จาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองขางรถยนต์  กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
 -เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ   
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นซึ่งเปนวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน แก๊สหุงตม  ถาน  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามันเบนซิล
 น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง  จาระบี ฯลฯ เปนตน         
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน  รองเทา  และเครื่องแตงกาย
อื่นที่มีความจําเปน ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2560
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ ว 1657   ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556  
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
-หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ     รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คา
ขนสง  คาภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc  , 
Digital Video Disc ,   Flash Drive)  เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษตอเนื่อง   สาย
เคเบิล  หนวยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ
 แผนกรองแสง     แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM    คัตซีทฟีดเตอร์  (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์   (Printer Switching Box)    เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)     แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,   Sound Card) 
เปนตน  เครื่องอานและบันทึกขอมูล แบบตางๆ เชน  แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk)     แบบซีดี
รอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล   (Optical) เปนตน ฯลฯ  
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  
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งบลงทุน รวม 57,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร จํานวน 27,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 2 (27 หนา/นาที) ราคา 27,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสาหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,015,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,015,000 บาท

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

-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่มา ปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 รวมทั้งหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559      

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลง
ทะเบียนตางๆ คาเบี้ยประกันภัยรถราชการของเทศบาล คารับ
หนังสือพิมพ์ วารสารสิ่งพิมพ์ เอกสารทางวิชาการตางๆ คา
หนังสือระเบียบกฎหมายและขอบังคับตางๆ คาถาย
เอกสาร วารสาร แผนพับ อัดสปอตโฆษณา และเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ตางๆ ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆ ที่เขาลักษณะประเภทนี้   เปนเงิน15,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559,
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่องแนวทางการพิจารณา   สิ่งของที่จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑ์   ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  
-หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
 -หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  รวมทั้งหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง      
ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม      
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564   

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น เชน วัสดุสารสม  คลอรีน และทราย
กรองน้ํา ฯลฯ  รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอ
เติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     ราย
จายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน   มิเตอร์น้ํา - ไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ   หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท  0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 363,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 363,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 363,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 363,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (กองสาธารณสุข)
เพื่อจายเปน
1.คาจางเหมาคนงานทั่วไป จํานวน 1 คน ๆ ละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 108,000 บาท
2. คาบริการในการกําจัดขยะ  เปนเงิน 250,000 บาท
3.คากําจัดสิ่งปฏิกูล  ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
ประเภทนี้  เปนเงิน  5,000  บาท  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที่ 27 พฤษภาคม 2541 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รวมทั้ง
หนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวของ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 355,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 305,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการจัดประชุมของคณะกรรมการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 141   ลําดับ
ที่ 1   
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- คาใชจายในโครงการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
เชน คาจัดสถานที่  คาพาหนะคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับ
โครงการ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561   
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา  161  ลําดับ
ที่  3       
             

คาใชจายในโครงการจัดประชุมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุดดู จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดประชุมกลุมอาชีพกลุมอาชีพ
ในเขตเทศบาลตําบลกุดดู เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 161 ลําดับที่ 4
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-คาใชจายในโครงการประชาสัมพันธ์สินคาOTOP ของกลุมอาชีพใน
เขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประชาสัมพันธ์สินคา OTOP 
ของกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุดดู เชน คาจัดสถานที่ คา
พาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559        
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  162 ลําดับ
ที่ 11     
          

-คาใชจายในโครงการฝึกอบรมเรื่องรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และการ
ผลิตสินคาในชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดดู เชน คาจัดสถานที่ คา
พาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 163 ลําดับ
ที่ 15
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คาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพในเขต
เทศบาล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการศึกษาดูงานกลุมอาชีพในเขต
เทศบาลและกรรมการชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 143 ลําดับที่ 8
    

-คาใชจายในโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดดู เชน คาจัดสถานที่ คา
พาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ วิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม     
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา  163  ลําดับ
ที่ 15     
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-คาใชจายในโครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 164 ลําดับ
ที่ 18

-คาใชจายในโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน  
เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับ
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 142 ลําดับที่ 3
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-คาใชจายในโครงการอบรมบทบาทสตรีและครอบครัวในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมบทบาทสตรีและครอบ
ครัว
ในชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาพาหนะ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ์ หรือคาอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ พ.ศ.2557
 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หนา 161 ลําดับที่ 6
   

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 50,000 บาท

-อุดหนุนกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลกุดดู เชน กลุมทอผา
กลุมทอเสื่อ เปนตน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0808.2/ว 6192
 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลคัพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการงานแขงขันกีฬาเทศบาลคัพ(ฟุตซอล
)  เชน คาวัสดุอุปกรณ์  วัสดุกีฬา คารางวัล คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง และคาใชจายอื่น ๆที่จําเปนสําหรับการ
จัดการแขงขันกีฬา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการ 
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนา  145 ลําดับที่  2

คาใชจายในโครงการเขารวมแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการงานแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตานยา
เสพติด  เชน คาวัสดุอุปกรณ์  วัสดุกีฬา คารางวัล คากรรมการ
ตัดสิน และคาใชจายอื่นๆ ตามความจําเปนสําหรับการจัดการแขง
ขันกีฬา เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559     
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  122
 ขอ 4   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประกอบ
ดวย คาใชจายในพิธีทางศาสนา คารับรอง คาสถานที่ในการจัด
งาน  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ  คามหรสพการแสดง  คาใชจายในการประชา
สัมพันธ์  เชน คาโฆษณาทางวิทยุ   โทรทัศน์  คาใชจายในการ
ตกแตงสถานที่  และคาใชจายอื่น ๆที่จํา     
เปนและเกี่ยวของในการจัดงาน  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการแขงขัน
กีฬาและการสงกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) หนา 153 ลําดับที่   5   

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานลอยกระทง เชน คาจัดตกแตง
เวทีการจัดงาน คาพิธีเปิดการจัดงาน คาป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด   คา
จางเครื่องเสียง เงินรางวัลการประกวดตาง คาโลรางวัล  เกียรติ
บัตร  การประกวดทุกประเภท  คาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเปนตอง
ใชใน การจัดงาน  ตามความจําเปนและเหมาะสม  เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ.2559  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 153
  ลําดับที่  3   
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เชน คา
ตกแตงรถขบวนแห  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัลการ
แสดงของผูสูงอายุ  คาจางเครื่องเสียง  เวทีลอย คาป้าย
โครงการ  คาเครื่องไทยธรรม   และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559   
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  153
   ลําดับที่ 6   

โครงการจัดงานแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีแหเทียนเขา
พรรษา เชา คาตกแตงขบวนแหเทียนพรรษา  คาจางเครื่อง
เสียง   
คาปัจจัย ไทยธรรม คาตกแตงสถานที่จัดงานและคาใชจายอื่น ๆ
     ที่จําเปนสําหรับโครงการ  เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  153  ลําดับที่ 4    

โครงการบุญเผวสเทศน์มหาชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานสืบสานประเพณีบุญผะเหว
ดฟังเทศน์มหาชาติ เชน คาวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ คาเครื่อง
ไทยธรรม  และคาใชสอยอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ  คาจาง
เหมาเครื่องเสียงแหรอบหมูบาน คาน้ําดื่มน้ําแข็ง  คาเครื่อง
ไทยธรรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการ
สง นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนา  152 ลําดับที่  1   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.  แยกบานแมทอง ผานบานนางสาวสุธา
รัตน์ สุระเทวี ถึงบานนายเชิดชัย  น้ําทิพย์

จํานวน 176,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล. แยกบานแมทองผานบาน
น.ส. สุธารัตน์  สุระเทวี  ถึงบานนายเชิดชัย น้ําทิพย์  (ผิวจราจร
กวาง  4.00  ม. ยาว  85  ม.ความหนา  0.15  ม. หรือมีพื้นที่คสล
.ไมนอยกวา  340  ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 1.00 ม.)  
-ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดดู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5

โครงการกอสรางถนน คสล. แยกถนนรอบสนามบิน(ฐานจุดบั้งไฟ)ไป
ถึงชลประทาน

จํานวน 421,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคสล. แยกถนนรอบสนามบิน (ฐานจุดบั้ง
ไฟ)ไปถึงชลประทาน  (ผิวจราจรกวาง  4.00  ม. ยาว  205  ม
.ความหนา  0.15  ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไมนอยกวา  820  ตร.ม
. ไหลทางลูกรังขางละ 1.00 ม.) 
-ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดดู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนา 4 ลําดับที่ 6

โครงการกอสรางฝายน้ําลน จํานวน 429,000 บาท

โครงการกอสรางฝายน้ําลน (กอสรางฝายแบบ มข. 2527  สันฝาย
สูง  1.00  ม. ผนังขางสูง  2.50  เมตร  กวาง  10.00  ม. บริเวณ
ที่นานายศรีศิลป์  โคกวิลัย)
-ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดดู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2
 หนาที่ 2 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงระบบประปา จํานวน 169,000 บาท

เพื่อซอมแซมและปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา สระโบก
ธรณี งบประมาณ  169,000  บาท
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 2

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาดเสนผาศูนย์กลาง 0.60  เมตร 
พรอมบอพักจากแยกโสกชางไปทางบอขยะ

จํานวน 605,000 บาท

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด เสนผาศูนย์กลาง 0.60 ม
 พรอมบอพักจากแยกโสกชางไปทางบอขยะ (ทอ คสล.ขนาดเสน
ผาศูนย์กลาง  0.60 ม.  ยาว 490 เมตร  บอพัก คสล
.ขนาด 1.00X1.00 ม. จํานวน 40  บอ  ทอ คสล.ขนาดเสนผา
ศูนย์กลาง 0.60 ม.จํานวน  450  ทอน )
-ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกุดดู
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 หนาที่ 5 ลําดับที่ 10
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ์ คาอาหากลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการ - เปนไป
ตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 หนา 1
 ลําดับที่ 1
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