


ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลกุดกว้าง

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกุดกว้าง

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลกุดกว้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
กุดกว้างอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกุดกว้างจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,754,508.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,722,551.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,225,243.71 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 951,931.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 52,856,277.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,771,253.43 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 178,924.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 220,986.57 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 554,130.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,170,283.30 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 26,960,699.91 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 49,915,171.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 13,599,158.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,848,184.44 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 9,978,303.88 บาท

งบลงทุน จํานวน 7,690,104.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,799,420.41 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 214,576.80 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 591,300.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



ส่วนที 2

เทศบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตําบลกุดกว้าง

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตําบลกุดกว้าง

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,250,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 261,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,504,240

แผนงานสาธารณสุข 1,789,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,008,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 570,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000

แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,127,020

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 55,000,000



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,250,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 261,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,504,240

แผนงานสาธารณสุข 1,789,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 60,000

แผนงานเคหะและชุมชน 8,008,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 570,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000

แผนงานการเกษตร 130,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,127,020

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 55,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลกุดกว้าง และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองเรือ รักษา
ราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 55,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
55,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดกว้าง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลกุดกว้าง
อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลกุดกว้าง มีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายชัยวัฒน์ รัตนคํามูล)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลกุดกว้าง 

เห็นชอบ

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

(นายประจวบ รักแพทย์)

ตําแหน่ง นายอําเภอหนองเรือ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลกุดกว้าง
อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 1,754,115.08 1,400,000.00 14.29 % 1,600,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 157,138.76 140,000.00 -14.29 % 120,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 95,134.00 22,000.00 309.09 % 90,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 2,006,387.84 1,562,000.00 1,810,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 0.00 126,240.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 569.00 0.00 100.00 % 600.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 1,450.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 160,000.00 12.50 % 180,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 100.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 166,326.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 9,600.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:42:16 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561
     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตังตลาดเอกชน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,772.00 4,500.00 -55.56 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 4,750.00 6,500.00 -30.77 % 4,500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 331,407.00 266,000.00 246,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 227,795.27 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 227,795.27 300,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100.00 % 0.00

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 137,600.00 100,000.00 -20.80 % 79,200.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 428,722.00 412,000.00 40.78 % 580,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 566,322.00 642,000.00 659,700.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 697,173.76 700,000.00 -14.29 % 600,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,368,330.89 9,000,000.00 -5.56 % 8,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 4,754,824.93 5,000,000.00 -5.00 % 4,750,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 219,172.05 230,000.00 -4.35 % 220,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,975,911.30 2,100,000.00 -4.76 % 2,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  14:42:16 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,251,520.73 3,500,000.00 21.43 % 4,250,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 64,547.71 50,000.00 40.00 % 70,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 338,137.92 450,000.00 -24.89 % 338,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 998,088.00 1,200,000.00 -16.67 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 21,667,707.29 22,230,000.00 21,728,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 12,090,031.00 28,780,000.00 5.44 % 30,345,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 12,090,031.00 28,780,000.00 30,345,700.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 36,889,650.40 53,780,000.00 55,000,000.00
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 10,507,640 0 2,712,000 13,219,640

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,883,000 0 2,712,000 10,595,000

งบดําเนินงาน 3,994,000 40,000 682,000 4,716,000

    ค่าตอบแทน 199,000 0 97,000 296,000

    ค่าใช้สอย 2,063,000 40,000 455,000 2,558,000

    ค่าวัสดุ 680,000 0 120,000 800,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,052,000 0 10,000 1,062,000

งบลงทุน 137,000 0 145,700 282,700

    ค่าครุภัณฑ์ 137,000 0 145,700 282,700

งบเงินอุดหนุน 32,000 0 0 32,000

    เงินอุดหนุน 32,000 0 0 32,000

                                             รวม 14,670,640 40,000 3,539,700 18,250,340

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 160,000 40,000 200,000

    ค่าใช้สอย 110,000 20,000 130,000

    ค่าวัสดุ 50,000 20,000 70,000

งบลงทุน 21,000 0 21,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 0 21,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000

                                             รวม 221,000 40,000 261,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลกุดกว้าง

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,323,000 0 3,323,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,323,000 0 3,323,000

งบดําเนินงาน 700,000 2,591,740 3,291,740

    ค่าตอบแทน 45,000 0 45,000

    ค่าใช้สอย 560,000 930,600 1,490,600

    ค่าวัสดุ 65,000 1,661,140 1,726,140

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 30,000

งบลงทุน 45,500 0 45,500

    ค่าครุภัณฑ์ 45,500 0 45,500

งบเงินอุดหนุน 0 2,844,000 2,844,000

    เงินอุดหนุน 0 2,844,000 2,844,000

                                             รวม 4,068,500 5,435,740 9,504,240

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 782,000 782,000

    ค่าใช้สอย 757,000 757,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

งบลงทุน 1,007,000 1,007,000

    ค่าครุภัณฑ์ 1,007,000 1,007,000

                                             รวม 1,789,000 1,789,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 60,000 60,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 2,046,000 2,046,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,046,000 2,046,000

งบดําเนินงาน 1,047,000 1,047,000

    ค่าตอบแทน 96,000 96,000

    ค่าใช้สอย 606,000 606,000

    ค่าวัสดุ 345,000 345,000

งบลงทุน 4,615,400 4,615,400

    ค่าครุภัณฑ์ 382,400 382,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 4,233,000 4,233,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

                                             รวม 8,008,400 8,008,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 100,000 100,000

                                             รวม 200,000 200,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 170,000 270,000

    ค่าใช้สอย 100,000 170,000 270,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 0 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 0 300,000

                                             รวม 400,000 170,000 570,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา รวม

งบลงทุน 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 130,000 130,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,127,020 16,127,020

    งบกลาง 16,127,020 16,127,020

                                             รวม 16,127,020 16,127,020



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลกุดกว้าง
อําเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,670,640 บาท

งบบุคลากร รวม 10,507,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

          - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 27,600 บาท จํานวน 12 เดือน       เป็นเงิน 331,200 บาท ตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน              เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที
แล้วมา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึง
เทศบาลมีรายได้เกิน  10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
           - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 คนๆ ละ 15,180 บาท จํานวน              12 เดือน ตามอัตราทีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด เป็นเงิน 364,320 บาท ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราทีกําหนดไว้   ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล                 พ.ศ. 2554 ตาม
บัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณทีแล้วมา ทังนีไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมีรายได้
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีฯ เดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ตามหลักเกณฑ์
และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชี
กําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณทีแล้วมา ทังนีไม่รวม
เงินกู้ (เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมีรายได้เกิน 10
 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 2 คนๆ ละ  3,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี             รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554     
ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณทีแล้วมา ทัง
นีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมีรายได้
เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นเงิน 48,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผล
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล           พ.ศ. 2554 ตามบัญชี
กําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณทีแล้วมา ทังนีไม่รวม
เงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมีรายได้เกิน 10
 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
                  - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามอัตราที
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด เป็นเงิน 72,000 บาท ตามหลัก
เกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณทีแล้ว
มา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึงเทศบาลมี
รายได้เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1
 คน  ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920
 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที
แล้วมา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึงเทศบาล
มีรายได้เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน  1
  คน  ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800
 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที
แล้วมา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึงเทศบาล
มีรายได้เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดดังนี
      - ประธานสภาเทศบาลฯ         จํานวน   182,160          บาท
      - รองประธานสภาเทศบาลฯ    จํานวน   149,040          บาท
      - สมาชิกสภาเทศบาลฯ           จํานวน 1,159,200         บาท
ตามหลักเกณฑ์และอัตราทีกําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที
แล้วมา ทังนีไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึง
เทศบาลมีรายได้เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25  ล้านบาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,883,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,203,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี 13
 อัตรา จํานวน    12 เดือน  เป็นเงิน  4,203,000 บาท  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับที 62)  พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  10  มีนาคม พ.ศ
. 2559   ดังนี
 (1) ปลัดเทศบาล  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1 ตําแหน่ง
 (4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (5)  นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (7) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (9) นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (10) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (11) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (12) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (13) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/
ชํานาญงาน  จํานวน 1 ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิน  จํานวน 16,000
 บาท  เช่น  เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงิน
เพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร). เป็น
ต้น ให้แก่พนักงานเทศบาลและอัตราว่าง 
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท  ตาม
ประกาศ     ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8
  ขึนไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี
 (1) ปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน  84,000  บาท
 (2) รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท
 (3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
  เดือน  เป็นเงิน   42,000 บาท
 (4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน
 12  เดือน  เป็นเงิน 18,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 22
 เมษายน  พ.ศ. 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,174,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 11 อัตรา พนักงานจ้าง
ทัวไป 11 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  3,174,000  บาท    โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (3) คนสวน  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (5) ผู้ช่วยนิติกร  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (6) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (7) คนงานเครืองสูบนํา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (8) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดหนัก (รถขยะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (9) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 (10) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (11) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)  จํานวน 1
  ตําแหน่ง
 - พนักงานจ้างทัวไป 
 (1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) ภารโรง จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (3) คนครัว  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (4) คนงานเครืองสูบนํา  จํานวน 4  ตําแหน่ง
 (5) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3 ตําแหน่ง
 (6) พนักงานดับเพลิง จํานวน 1  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม  พ.ศ
. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6  อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 11 อัตรา   เป็นเงิน  220,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 6  ตําแหน่ง
 (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (3) คนสวน  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (4) คนงานเครืองสูบนํา  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป้องกันฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (6) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน ๑๑  ตําแหน่ง
 (1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) ภารโรง จํานวน 1  ตําแหน่ง
 (3) คนครัว  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (4) คนงานเครืองสูบนํา  จํานวน 4 ตําแหน่ง
 (5) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3 ตําแหน่ง
 (6) พนักงานดับเพลิง จํานวน 1  ตําแหน่ง
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที  22
  กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 3,994,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 199,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการสังใช้
ตามคําสังเทศบาลตําบลกุดกว้าง เป็นเงิน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป  เป็นเงิน 30,000
 บาท  

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญ ประจําเทศบาลที
สภาเทศบาลแต่งตัง โดยได้รับเงิน ค่าเบียประชุมรายครัง เฉพาะครังทีมา
ประชุม ครังละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละ
คณะให้ได้รับเบียประชุมเพิมขึนอีกหนึงในสีของอัตราเบียประชุมดังกล่าว
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ฯลฯ และ
การจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547         
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปหรือผู้มีคําสังใน
การหน้าทีนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.28
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับสังกัด
สํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล
และผู้บริหารตามสิทธิทีควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสังการ สังกัด
สํานักปลัดเทศบาล ดังนี
           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
           2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
           3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
          4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์  2559   เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร
          5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม  2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 2,063,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 738,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา เป็นต้น ฯลฯ  จํานวน  150,000  บาท 
                - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาในสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 7 คนๆละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 588,000 บาท 
  กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
           1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
     1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
     2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   จํานวน  40,000
 บาท 
           - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองการต้อน
รับบุคคลทีมานิเทศงานตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานฯลฯ
 ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 %ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที
ประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายมีเจ้า
หน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ 
จํานวน   40,000 บาท 
                   - เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือ
คณะอนุกรรมการ ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกได้เท่าที
จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม เพือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย (๑)และ (๒) ดําเนินการตาม
หนังสือสังการ ดังนี
       1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม  2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(3) ประเภทค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  30,000 บาท
         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีของทางราชการ
ต่างๆเช่น งานทําบุญสํานักงานเนืองในวันปีใหม่ งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช เป็นต้น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 700,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบล
กุดกว้างตามทีกฎหมายอีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถานที ค่า
วัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าขอสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับ
จัดทําโครงการฯ ฯลฯ               ตามพระราชบัญญัติระเบียบหนังสือสัง
การ ดังนี
             1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
              2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
              3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถินให้กับผู้
บริหารและสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตําบลกุดกว้าง

จํานวน 30,000 บาท

            - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที2) พ.ศ. 2559
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดทีสาธารณะประโยชน์ภายตําบลกุดกว้าง จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินของรัฐอาทิการออกหนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การตรวจสอบ
หนังสือสําคัญสําหรับทีหลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาทการังวัดทํา
แผนที การจัดทําทะเบียนทีดินสาธารณประโยชน์ การดําเนินการขอใช้ ขอ
ถอนสภาพทีดินสาธารณประโยชน์เพือประโยชน์ของทางราชการรวมทัง
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ภายในเขตตําบลกุดกว้าง ฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบืองต้นสําหรับพนักงานส่วน
ท้องถิน ประจําปี 2561

จํานวน 70,000 บาท

          - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564)

ค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล (ทีเทศบาลได้รับการร้องขอ
จากหมู่บ้านหรือส่วนราชการในตําบลทีจัดงานต่างๆ หรือโดยทีของ
รางวัล/เงินรางวัลแห่งละไม่เกิน 1,000 บาท) ค่าพวงมาลัย, ช่อ
ดอกไม้,กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานวันสําคัญของทางราชการ
ต่างๆ ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
             (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
             (2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  13:32:11 หน้า : 10/74



ค่าวัสดุ รวม 680,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้า
สําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-
Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน  ถาด โอ่ง
นํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมน เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ทอนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างหน้า ราวพาด
ผ้า  ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะ
รถยนต์  ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 420,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามัน จารบี ก๊าส  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ทีใช้กับยาน
พาหนะและเครืองจักรกลของเทศบาล และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าววัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม 
กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรู ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวด ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึกโขน
ละคร  ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด  เมมโมรีซิป  คัตซีทฟีดเตอร์  เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นําไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,052,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 922,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาล เช่น ไฟฟ้าในเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี
(1)ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล จํานวน 400,000 บาท 
(2)ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ตลาดบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที 10) จํานวน 2,000
 บาท
(3)ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 520,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐาน ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์                    ค่า
บํารุงรักษาสาย ค่าภาษี  ฯลฯ  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เป็นต้น

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสารค่าสือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียว
กับการใช้บริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทําลายเอกสารแบบทําลายครังละ 10
 แผ่น  จํานวน 1 เครือง เครืองละ 20,000  บาท เพือใช้ในกิจการสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี
  - ขนาดทีกําหนดเป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง
  - ขนาดกระดาษทีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู  
จํานวน  1  เครือง  เพือใช้ในกิจการงานสํานักปลัดเทศบาล  ตามราย
ละเอียดดังนี
1. ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 15,000  บีทียู
2. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3. เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิด 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- ชนิดตังพืนหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืนเป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังท3ี/2539 (ครังที 57) เมือวันที 14
 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากันให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเป็นเครืองปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง
8. การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
 - ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตังพืน
- ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
- ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู  6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
- ขนาด 12,000-24,000  บีทียู 3,000 บาท
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)

ค่าจัดซือชุดโซฟารับแขก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจัดซือชุดโซฟารับแขก  จํานวน 1 ชุด  เพือใช้ในกิจการงานสํานัก
ปลัดเทศบาล 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.) จํานวน 1  ตู้  เพือ
ใช้ในกิจการงานนิติการสํานักปลัดเทศบาล  ตามรายละเอียดดังนี
 - ขนาด  2 บาน (มอก.)
 - มีมือจับชนิดบิด
 - มีแผ่นชันปรับระดับ ๓ ชิน
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 4,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน ขนาด 95(ก)x45(ล)x75(ส
) ซม.  จํานวน  1 ตู้  เป็นเงิน 4,000 บาท เพือใช้ในกิจการสํานักปลัด
เทศบาล
 (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ จํานวน 4,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนทึบ ขนาด (กว้างxลึกx 
สูง):90x45x75 ซม. จํานวน 1 ตู้  เพือใช้ในงานกิจการสํานักปลัด
เทศบาล 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 17,000 บาท
      - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน  2  ชุดๆ 8,500
  บาท  เพือใช้ในกิจการงานของเทศบาลตําบลกุดกว้าง  ตามรายละเอียด
ดังนี
      - ทําด้วยไม้สักความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
      - มีฐานรองโต๊ะหมู่
      - มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือชุดขยายเสียงเคลือนที จํานวน 20,000 บาท

-เพือจัดซือชุดขยายเสียงเคลือนที  จํานวน 1 ชุดๆละ 20,000
  บาท ประกอบด้วยตู้ลําโพงเอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 15
 นิว ( Portable Amplifier With Speaker ) ลําโพงอเนกประสงค์
พร้อมแอมป์ไมค์ลอยคู่  15 นิว FM Radio,ช่อง
ต่อ USB SD  Card MP3,รีโมทควบคุม,มีแบตเตอรีในตัวแบบเคลือน
ที พร้อมไมล์
ลอย PA Speaker System 350w RMS 12 W” MP3/USB/ไมค์
ลอย VHFx2 ลําโพงพกพา 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว ) จํานวน 1 เครืองๆละ  16,000 บาท
 เพือใช้ในงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB  จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1  ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า  19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 32,000 บาท

อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี   จํานวน   32,000 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม,12
 สิงหาคม,๒๘ กรกฎาคม) อําเภอหนองเรือ     
จังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ตําบลกุดกว้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการฯ                           ทัง  21 หมู่บ้านฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560  เรือง การเชือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856  ลงวันที 12
 มีนาคม 2553  เรือง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554  เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ
 7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,539,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,712,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,712,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

             - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปีและจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 7  อัตรา รวม 12 เดือน  เป็น
เงิน  2,100,000 บาท  ดังนี 
              1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
              2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
              3. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
              4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
              5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
                  จํานวน  1  ตําแหน่ง
              6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน   1  ตําแหน่ง
              7. เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  จํานวน 1  ตําแหน่ง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับ
ที 62)  
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  10  มีนาคม พ.ศ. 2559   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพ
ชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ. รับรอง ตามระเบียบฯ กฎหมายทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถินทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  1  อัตรา รวม  12 เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับ
ที 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  22 เมษายน  พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี
       1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
       2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บได้    จํานวน  1  ตําแหน่ง
       3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม  พ.ศ
. 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
 เป็นเงิน  50,000  บาท  ดังนี
       1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
       2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บได้    จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที  22
  กรกฎาคม               พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการสังใช้
ตามคําสังเทศบาลตําบลกุดกว้าง เป็นเงิน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) เป็นเงิน 10,000
 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างหรือผู้มีคําสังในการหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.28
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ สังกัดกองคลัง ดังนี
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสังการ สังกัดกองคลัง ดังนี
             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
             2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
             3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลง
วันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
             4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที 18 กุมภาพันธ์  2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร
             5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที 9 สิงหาคม  2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน  

ค่าใช้สอย รวม 455,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 1  อัตรา  เป็น
เงิน 90,000 บาท
     กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
        1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
       1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรง
งาน
       2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้
รับคําสังให้เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที2) พ.ศ. 2559
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
สํารวจภาคสนาม ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืมและ
รายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการฯ เพือนําไปใช้ในการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความ
คุ้มค่าในการลงทุน ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
               1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
               2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว 67 ลงวันที 9
 มกราคม 2555                              
                        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ทีมท
 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรือง การจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
 (2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ     แบบ
พิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง ฯลฯ เป็นต้น  และรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ                                                              

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยายนต์ หัว
เทียน ไขควง ฯลฯ  เป็นต้น และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม ฯลฯ เป็นต้น และ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น เป็นต้น 
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งบลงทุน รวม 145,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานมีพนักสามารถปรับได้ จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 3,500  บาท  เป็นเงิน  7, 000  บาท  เพือใช้ในกิจการกองคลัง 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน  11,000  บาท  เพือใช้ในกิจการกอง
คลัง  ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
  - มีมือจับชนิดบิด
  - มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 31,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 4 ตู้ๆ
ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 31,600 บาท  เพือใช้ในกิจการกองคลัง งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
  - มีหูลินชัก
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมหน้ากระจกใส จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กพร้อมหน้ากระจกใส ขนาด 5
 ฟุต หรือ ขนาด 120x70x75 ซม. (กxลxส) จํานวน  2  ตัวๆละ 7,900
  บาท 
 เป็นเงิน  15,000  บาท เพือใช้ในกิจการกองคลัง 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท

   - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ ตามรายละเอียด ดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จานวน 1 หน่วย
 (ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 (จอภาพไม่น้อย
กว่า    19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2
 (จอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 1 เครืองๆ เป็นเงิน 30,000
 บาท  เพือใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามรายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
 (ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  13:32:11 หน้า : 30/74



ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,400 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครืองๆละ 7,700 บาท เพือใช้ในงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ตามรายละเอียด ดังต่อ
ไปนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1

จํานวน 7,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง เพือใช้ใน
งานการเงินและบัญชี  ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KA จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 221,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์ อป
พร 
ทต. กุดกว้าง (22 มีนาคม)

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ พ.ศ. 2522
  4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2549
  6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553
  7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
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ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครือง
ดืม ป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808/ว
 2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
พ.ศ. 2557
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที 22  กันยายน 2557 เรือง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที 18
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้า
สําลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
        - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผง
หมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อ
เนือง เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป เมาส์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ ฯลฯ และรายจ่าย เพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าววัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น กรวยจราจร แผงกันจราจร เฝือกดามแขน ขา ถุงมือยาง  เฝือก
ดามคอ รองเท้าบูท ไฟฉาย เสือกักสะท้อนแสง แนวกัน แบ่งเขต  (ยูโร
เทป) กระเป๋าผ้า ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูง เพือใช้ในงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1  เครือง ตามรายละเอียดดังนี
- ฉีดนําแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 140 บาร์
- ข้อต่อหัวฉีดผลิตจากสแตนเลส
- มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทังมอเตอร์และปัม
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 11,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียด  18 
 ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว เพือใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามรายละเอียด ดังนี
  - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)   
         - ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ  (Image Sensor)  
           - มีระบบแฟลซในตัว 
           - สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
           - สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
           - มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขับขีปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร สถานีตํารวจภูธรหนองเรือ  จํานวน  20,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีตํารวจภูธรหนองเรือ  จํานวน  20,000  บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดัง
นี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังผงเคมีแห้ง อุปกรณ์
เครืองดับเพลิง ถังทราย พลัวดับเพลิง ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,068,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,323,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,323,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,430,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี 9 อัตราจํานวน 
12 เดือน เป็นเงิน  2,430,000 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที 62
)พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ดังนี
 1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน   1   ตําแหน่ง
 2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    จํานวน   1   ตําแหน่ง
 3. ครู (คศ.1)           จํานวน   7   ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว, เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรองเป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถินทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับ
ที 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  22 เมษายน  พ.ศ. 2559

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงาน
ครู จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 126,000 บาท ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 667,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี
 1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง
 2. ผู้ดูแลเด็ก     จํานวน  3  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม พ.ศ
. 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น เงินเพิมค่า
ครองชีพชัวคราวจํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 53,000
  บาท  ดังนี
 1. ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  3  ตําแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 22
 กรกฎาคม    พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
ตําบล ,เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง,ลูกจ้างหรือผู้มีคําสังในการหน้าทีนอก
เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.28
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสังการ สังกัดกองการศึกษา ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน           

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท
          - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน 90,000 บาท
 กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
             1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้าง
แรงงาน
             2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่ารับรอง ,พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้อง สังกัดกองการศึกษา เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมารถ รับ–ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมารถรับ–ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตตําบลกุดกว้าง  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดัง
นี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
. 2561-2564)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจ้างหมาประกอบอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครืองเสียง,ค่าป้ายโครงการ,ค่าของขวัญรางวัล,ค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรเช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพักค่าบริการจอดรถ
ณท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่า
ลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้
เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
         (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
         (2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทป
พันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับวิทยุ เครืองรับ
โทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อ
แปลงไฟฟ้า (Step-Up,Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
             1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
               2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด เครืองกรอเทป ฯลฯ และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
             1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
              2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นตลับผงหมึก
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ สายเคเบิล กระดาษต่อ
เนือง เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ แผ่นกรองแสง เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิสเกตต์ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าววัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
             1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
              2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

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

- เพือจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบล กุดกว้าง จํานวน 5 ศูนย์

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  13:32:11 หน้า : 42/74



งบลงทุน รวม 45,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน จํานวน 3,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน ขนาด 95(ก)x45(ล)75(ส
)ซม.จํานวน 1 หลัง เพือใช้สําหรับเก็บแฟ้มเอกสารทางราชการกองการ
ศึกษา 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล DSLR จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล DSLR เพือใช้ใน
กิจการกองการศึกษา จํานวน 1 ตัว  ตามรายละเอียด ดังนี
 -ความละเอียดเซ็นเซอร์ภาพ Image ไม่น้อย
กว่า (Resolution) 6000*4000
 -สัดส่วนภาพ (Image Ratio) 3: 2
 -พิกเซลไม่น้อยกว่า 24.2 Megapixel
 -ระบบประมวลผลภาพแบบ EXPEED4
 -ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า (Shutter Speed)  1/4000 –
 30 seconds
 -ระบบแฟลช (Flash Modes) Auto
 -แฟลชภายใน (Built – in Flash) Yes (Pop – up)
 -ช่องต่อแฟลชภายนอก (External flash) Yes
 -สามารถบันทึกข้อมูลหน่วยความจํา (Memory Type) 
แบบ SD/SDHC/SDXC
 -รองรับไฟล์
ภาพ (
File Types) RAW,JPEG quality levels fine,Normal,Basic
 -ระบบถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ช่องแบบ Video Out Yes
 -ช่องต่อแบบ USB 2.0 (480 Mbit/Sec)
 -ช่องต่อแบบ HDMI
 -พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้องถ่ายภาพ
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 MB
 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallesหรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi) ได้
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีพ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,435,740 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,591,740 บาท

ค่าใช้สอย รวม 930,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 239,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 141 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจู
มพล จํานวน 27 คนๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 45,900 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขนวนนคร จํานวน 26 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 44,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดกว้าง (รายหัว) จํานวน 24 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็น
เงิน  40,800 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สําราญหินลาด จํานวน 29 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 49,300
 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาว
โนนฟันเรือ จํานวน 35 คน ๆ ละ 1,700 บาทต่อปี เป็นเงิน 59,500 บาท
 ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
. 2561-2564)
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 690,900 บาท

-เพือจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนนักเรียน 141
 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล จํานวน 27
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 132,300 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวน
นคร  จํานวน 26 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 127,400
  บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดกว้าง  จํานวน 24 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 117,600 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหิน
ลาด จํานวน 29 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  142,100
 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟัน
เรือ จํานวน  35 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  171,500
  บาท
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 1,661,140 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,661,140 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  286,690
 บาท
 -เพือจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนนักเรียน 141
 คน จํานวน 260 วัน
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจู
มพล จํานวน 27 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท  เป็นเงิน  54,896 บาท
 - เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวนนคร 
จํานวน 26 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท  เป็นเงิน 52,870 บาท
 -เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดกว้าง  จํานวน 24 คน  จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่อง
ราคา 7.82 บาท  เป็นเงิน  48,797 บาท
 -เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหิน
ลาด จํานวน 29 คน  จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท  เป็นเงิน  58,965บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟัน
เรือ  จํานวน 35 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท  เป็นเงิน  71,162  บาท ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.8
 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 676 คน จํานวน 260
 วัน  จํานวน 1,374,450บาท 
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 - เพือจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทัง 8 โรงเรียน
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จํานวน 69
 คน  จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82 บาท   เป็น
เงิน  140,291 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
 จํานวน 52 คน จํานวน  260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท เป็นเงิน 105,726 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนดู่ จํานวน 46
 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82 บาท เป็น
เงิน 93,527 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
 จํานวน 47 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท เป็นเงิน 95,560 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาว
วิทยา จํานวน 107 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท เป็นเงิน 217,552 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสําราญหิน
ลาด จํานวน 129 คน จํานวน  260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท เป็นเงิน 262,290 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านขนวนนคร จํานวน 77
 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82 บาท เป็น
เงิน  156,557 บาท
 - เพือจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชา
สรรค์ จํานวน 149 คน จํานวน 260 วัน นมยูเอชทีชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท เป็นเงิน 302,947 บาท
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,844,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,844,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,844,000 บาท
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(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับเด็กเล็ก–ประถม
ศึกษาปีที 6
จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 676คน ๆ ละ 20 บาทเป็น
เงิน 2,704,000บาท 
 - โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จํานวนนักเรียน 69 คน ๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 276,000 บาท
 -โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล จํานวนนักเรียน 52 คน ๆ ละ 20
 บาท     
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 208,000 บาท
 -โรงเรียนบ้านโนนดู่ จํานวนนักเรียน 46 คน ๆ ละ 20 บาท
จํานวน  200 วัน เป็นเงิน 184,000 บาท
 -โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน จํานวนนักเรียน 47 คน ๆ ละ 20
 บาท
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 188,000 บาท
 -โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา จํานวนนักเรียน 107 คน ๆ ละ 20
 บาท 
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 428,000 บาท
 -โรงเรียนบ้านสําราญหินลาด จํานวนนักเรียน 129 คน ๆ ละ 20
 บาท       
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 516,000 บาท
 -โรงเรียนบ้านขนวนนคร จํานวนนักเรียน 77 คน ๆ ละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  308,000 บาท
 -โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จํานวนนักเรียน 149 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 596,000 บาท
 ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(2) อุดหนุนกีฬาโรงเรียนบ้านสําราญหินลาด จํานวน  40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนาม,ค่าอุปกรณ์กีฬา,ค่าถ้วย
รางวัล,ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด–ปิด การแข่งขัน,ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และราย
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดัง
นี
             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
             2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 
2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(3) อุดหนุนโครงการคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชา
สรรค์ จํานวน 40,000 บาท
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 -เพือจ่ายเป็นค่าวิทยากร,สถานที/ค่าเช่าเครืองเสียง,ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม, ค่าป้าย,ค่าสือ,เอกสารประกอบโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ 
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(4) อุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้าน
กุดกว้าง จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่า
อาหาร,ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการฯ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
             1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(5) อุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง
หนองแปน จํานวน20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่า
อาหาร,อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการฯ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(6) อุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้านโคก
สูง จํานวน 20,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์,ค่าวิทยากร,ค่า
อาหาร,อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการฯ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

วันทีพิมพ์ : 15/11/2561  13:32:11 หน้า : 48/74



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,789,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 782,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 757,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลกร้อน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะอย่างคุ้มค่าลดภาวะโลก
ร้อน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้าย
โครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
   4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 657,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานกู้ชีพ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพค่าการฝึกอบรม ฝึก
ทบทวนพนักงานกู้ชีพและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
    (2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า เสา
วิทยุสือสารแบบเคลือนที แบตเตอรีวิทยุสือสารแบบเคลือนที ฯลฯ และราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
     1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
     2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี 
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ ถังเก็บเชือเพลิง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
   1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 1,007,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,007,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,000,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  จํานวน 1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 110  กิโลวัตต์ เพือใช้ในกิจการงานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน (หน่วยกู้ชีพ) เทศบาลตําบลกุดกว้าง รายละเอียด ดังนี
  1. เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
  2. ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก
  3. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าชไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ทีแขวนนําเกลือ
  4. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
  5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
  6. เครืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครืองขยายเสียง
  7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
   (1) ตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
   (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
   (3) เครืองส่องกล่องเสียง/เครืองดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
   (4) เครืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
   (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลือน
   (6) ชุดเฝือกกลม
   (7) ชุดให้ออกชิเจน แบบ Pipe Line สําหรับส่งท่อก๊าซ
   (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน
   (9) เก้าอีเคลือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
  (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตังเครืองปรับอากาศ 
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 7,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 1 เครืองๆละ 7,000
 บาท  เพือใช้ในกิจการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท

    (1) อุดหนุนทีทําการปกครองหนองเรือ  จํานวน  30,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับทีทําการปกครองอําเภอหนอง
เรือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
       (2) อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น  จํานวน 30,000
 บาท
     - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับทีทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ประจําปี 256๑ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,008,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,046,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,046,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,341,660 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี 5  อัตรา จํานวน 
12 เดือน  เป็นเงิน  1,341,660  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับที 62) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  10  มีนาคม พ.ศ
. 2559  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1 ตําแหน่ง
2. นายช่างโยธาชํานาญงาน จํานวน  1 ตําแหน่ง 
3. เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน  1  ตําแหน่ง
4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จํานวน  1 ตําแหน่ง
5. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  จํานวน 1  ตําแหน่ง        
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ. รับรอง จํานวน 1 ราย  ดังนี
1. นายช่างเขียนแบบ  จํานวน  1 ตําแหน่ง        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถินทีมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามทีกฎหมาย
กําหนด  จํานวน  1  อัตรา รวม  12 เดือน  เป็นเงิน  42,000 บาท  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (ฉบับ
ที 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที  22 เมษายน  พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 590,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี 
 1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  ตําแหน่ง
 2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1  ตําแหน่ง          
 3. พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2  ตําแหน่ง   
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ประกาศ ณ วันที 19 สิงหาคม  พ.ศ
. 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป เช่น เงินเพิม  ค่าครองชีพชัวคราว จํานวน 3  อัตรา รวม  12
 เดือน 
 เป็นเงิน  48,000  บาท  ดังนี
 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน 1  ตําแหน่ง
 2. พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2  ตําแหน่ง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ประกาศ ณ วันที 22
 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,047,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง ตรวจรับงาน
จ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการสังใช้ตามคําสังเทศบาล
ตําบลกุดกว้าง เป็นต้น จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จํานวน 10,000
  บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง หรือผู้มีคําสังในการหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ
หรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.28
/ว2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ สังกัดกองช่าง  ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสังการ สังกัดสํานักปลัด
เทศบาล ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์  2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม  2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  
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ค่าใช้สอย รวม 606,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 546,000 บาท

         - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่นค่าปักเสาพาด
สายภายนอกสถานทีไฟฟ้าราชการเพือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า,ค่า
จ้างเหมาเดินสายไฟและติดตังอุปกรณ์เพิมเติม,ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานทีราชการ เพือให้ราชการได้ใช้บริการนําประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตังโทรศัพท์
ยกเว้นค่าตู้สาขา, ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภายในและเครืองโทรศัพท์ภาย
ใน, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าบริการรับ
ใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบียประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าเช่า
ทรัพย์สิน, ค่าตรวจสอบสภาพนํา, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าสาธารณะ
อืนๆ ฯลฯ เป็นต้น  จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตําบลกุดกว้าง จํานวน 21
 หมู่บ้าน  จํานวน 236,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํา คลองส่งนํา, ท่อส่ง
นํา, บ่อพัก,แพสูบนํา ทัง 6 สถานี  จํานวน 300,000 บาท 
        กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  กรณีจ้างแรงงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี
    1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
    2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ 
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ทีได้รับคําสัง
ให้เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตาม
ระเบียบดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท2ี) พ.ศ. 2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
 (2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ
 เป็นต้น และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า, ปลัก
ไฟฟ้า, โคมไฟฟ้า, ฟิวส์, เทปพันสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้า, หมวกนิรภัย, ถุง
มือนิรภัย, คีมตัดสายไฟฟ้าฯลฯและรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก, ไม้
ต่างๆ, ค้อน, สังกะสี, ชะแลง, คีม, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, ปูน
ซีเมนต์, จอบ, เสียม, ขวน, เลือย, ไม้, สี, ตะปู, เหล็กเส้น, ยาง
มะตอย, บันไดไม้ไผ่ ยางมะตอยสําเร็จรูป และวัสดุอืนทีเกียวข้องกับการ
ซ่อมถนนลาดยาง ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง
หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัว
เทียน ไขควง นอตและสกูร กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ เบาะ
รถยนต์  ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  และรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล, นํามัน
ก๊าด, นํามันเบนซิน, นํามันเตา, นํามันเครือง, ฯลฯ เป็นต้น  และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟิล์ม, กระดาษเขียน
โปรสเตอร์, พู่กัน,สี ฯลฯ เป็นต้น  และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอมเป็นต้น และรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประปา เช่น ท่อประปา,ข้อต่อ,กาวประสาน
ท่อ, และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ และรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลืองหมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี
    1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
    2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี 
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 4,615,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 382,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 25,900 บาท
- เพือจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครืองๆ ละ 25,900
 บาท เพือใช้ในกิจการกองช่าง รายละเอียดและคุณลักษณะดังต่อไปนี
(1)ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีไม่ตํากว่า 15,000 บีทียู
(2)ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
(3)เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
(4)ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
(5)เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่น
ละออง แลสมารถถอดล้างทําความสะอาดได้
-ชนิดตังพืนหรือแขวน
-ชนิดติดผนัง
(6)มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
(7)การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57) เมือวัน
ที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัด
ซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
-ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
(8)การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1)แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(9)ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1)ชนิดตังพืนหรือขนาดแขวน ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู 4,000
 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2)ชนิดตู้ตังพืน ขนาดไม่ตํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3)ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ใช้สําหรับจัดเก็บ
เอกสารสารทางราชการ กองช่าง เทศบาลตําบลกุดกว้าง ซึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
 (1) ขนาด 4 ลินชัก (มอก.)
 (2) มีหูลินชัก
 (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
สํานักงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือพร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขต
ตําบลกุดกว้าง

จํานวน 315,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าจัดซือพร้อมติดตัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตตําบล
กุดกว้าง   จํานวน  315,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิว)

จํานวน 16,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน เพือใช้ในการ
เก็บข้อมูลในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตําบลกุดกว้าง  จํานวน  1
  เครือง ๆละ 16,000  บาท  โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะพืนฐานดัง
ต่อไปนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base -T          หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที ๑)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 1  เครืองๆละ  12,000 บาท  เพือใช้ในกิจการ
กองช่าง เทศบาลตําบลกุดกว้าง มีรายละเอียดและคุณลักษณะพืนฐานดัง
ต่อไปนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (PPm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Nitwork Interface) 
แบบ 10/100 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi – Fi)
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 (จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครืองๆละ 2,800 บาท  เป็นเงิน 5,600  บาท เพือใช้ในกิจการงานกอง
ช่าง เทศบาลตําบลกุดกว้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี
 1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 2.  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560)
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,233,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนวน หมู่ที 3 (สายที 2) จํานวน 90,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนวน หมู่ที 3 
จํานวน 90,000  บาท
 รายละเอียด : (สายที 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 160.00 ตารางเมตร (ชนิดเลนเดียว) รายละเอียดตามแบบแผน
ผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายชือ
โครงการ  จํานวน
 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน กอมอ 52 หมู่
ที 12

จํานวน 207,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน กอมอ 52 
หมู่ที 12 จํานวน 207,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  354.00 ตารางเมตร (ชนิดเลน
เดียว) รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการ
ประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขนวน หมู่ที 3 จํานวน 134,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขนวน หมู่
ที 3  จํานวน 134,000 บาท
รายละเอียด : (สายที 1) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า  240.00 ตารางเมตร (ชนิดเลนเดียว) รายละเอียดตามแบบแผน
ผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายชือ
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่
ที 6

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง
 หมู่ที 6  จํานวน  250,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  444.00 ตารางเมตร (ชนิดเลนเดียว)
รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบ
ทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที 2 จํานวน 180,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่
ที 2 
จํานวน  180,000 บาท
 รายละเอียด : ช่วงที 1  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดสองช่องจราจร)
         ช่วงที 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (ชนิดเลนเดียว) หรือมีพืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 320.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อ
กําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที 5 จํานวน 200,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่
ที 5 จํานวน 200,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีคอนกรีต 365.00 ตารางเมตร (ชนิดสองช่องจราจร) ราย
ละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบที
กําหนด พร้อมป้ายชือโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที 10

จํานวน 250,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ
 หมู่ที 10  จํานวน  250,000 บาท
 รายละเอียด :ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  452.00 ตารางเมตร (ชนิดเลน
เดียว) รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการ
ประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
 ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะทอน 
หมู่ที 13

จํานวน 336,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะ
ทอน หมู่ที 13  จํานวน  336,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีทางเชือมไม่น้อยกว่า 8.50 ตารางเมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
เสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 608.50 ตารางเมตร (ชนิดเลนเดียว) ราย
ละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบที
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสําราญหินลาด 
หมู่ที 8

จํานวน 251,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสําราญหิน
ลาด หมู่ที 8 จํานวน  251,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 89.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 447.50 ตารางเมตร (ชนิด
สองช่องจราจร) รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนด
รายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที 
7

จํานวน 48,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก 
หมู่ที 7  จํานวน  48,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พืนทีทางเชือมไม่น้อยกว่า 34.00 ตารางเมตร หรือมีพืนทีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 69.00 ตารางเมตร (ชนิดสองช่องจราจร) ราย
ละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบที
กําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที 
1

จํานวน 156,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
ไผ่ หมู่ที 1 จํานวน 156,000  บาท
 รายละเอียด: ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (ชนิดเลน
เดียว) รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการ
ประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายชือโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินถนนลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
บ้านหนองแวง  หมู่ที 18

จํานวน 117,000 บาท

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินถนนลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
บ้านหนองแวง  หมู่ที 18   จํานวน  117,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020.00 เมตร ลงดินหนา
เฉลีย 0.30 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลีย 0.15 เมตร รายละเอียดข้อกําหนด
รายการประกอบแบบทีกําหนด
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

โครงการก่อสร้างร่องระบายนําพร้อมฝาปิด บ้านกุดกว้าง หมู่ที 4 จํานวน 250,000 บาท
โครงการก่อสร้างร่องระบายนําพร้อมฝาปิด บ้านกุดกว้าง หมู่ที 4
 จํานวน 250,000 บาท
 รายละเอียด : ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 123.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบที
กําหนด พร้อมป้ายชือโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)

โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ท่อ คสล.บ้านหนองไผ่ หมู่ที 1 จํานวน 140,000 บาท
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านหนองไผ่ 
หมู่ที 1 จํานวน 140,000 บาท 
รายละเอียด : ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 103.00 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จํานวน 13 บ่อ รายละเอียดตาม
แบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อม
ป้ายชือโครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม 
ฉบับที 1)
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โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที 21 จํานวน 283,000 บาท
โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที 21  
จํานวน  283,000 บาท
 รายละเอียด : วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 242.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จํานวน 25.00 บ่อ (ระยะห่างบ่อ
พัก 5.00-8.00 เมตร ) รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบที
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที 20 จํานวน 307,000 บาท
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที 20  จํานวน  307,000 บาท
 รายละเอียด : วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC  ขนาด 2
 นิว ความยาวไม่น้อยกว่า 2,337.00 เมตร รายละเอียดข้อกําหนด
รายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
 ฉบับที 1)

โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที 9 จํานวน 279,000 บาท
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที 9 จํานวน 
 279,000 บาท
 รายละเอียด : วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2 นิว ความยาวไม่น้อยกว่า 2,058.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน
 1 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที 19 จํานวน 432,000 บาท
โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที 19  
จํานวน  432,000 บาท
 รายละเอียด : วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 2 นิว ความยาวไม่น้อยกว่า 3,373.00 เมตร  รายละเอียด
ข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก บ้านขนวนนคร หมู่ที 17 จํานวน 195,000 บาท
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก บ้านขนวนนคร หมู่ที 17 
จํานวน   195,000 บาท  
 รายละเอียด : วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 164.00
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จํานวน 18.00
 บ่อ (ระยะห่างบ่อพัก 5.00-8.00 เมตร) รายละเอียดข้อกําหนดรายการ
ประกอบแบบทีกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก บ้านโนนสง่า หมู่ที16 จํานวน 128,000 บาท
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก บ้านโนนสง่า หมู่ที16
 จํานวน 128,000 บาท
 รายละเอียด : วางท่อ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร จํานวน 90.00
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร จํานวน 12
 บ่อ (ระยะห่างบ่อพัก 5.00-8.00 เมตร )รายละเอียดตามแบบแผน
ผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท

        - เพือจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานทีราชการเพือให้
ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง, มิเตอร์, และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตัง อุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยาย
เขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทัง
นีในการขอรับการอุดหนุนต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลใน
การบริการสาธารณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 75 ลงวันที 8 มกราคม 2553
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่า
พาหนะ และรายจ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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โครงการอบรมให้ความรู้เบืองต้นการนวดแผนไทยและสมุนไพรไทย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
พาหนะ และรายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

(1) อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอหนองเรือ   จํานวน   50,000  บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
                  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
                  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
(2) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  จํานวน   50,000  บาท
   - เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับงานโครงการสนับสนุนภารกิจของสํานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
                  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ“แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ครังที 17/2561 จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ “แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ครัง
ที 17/2561โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียว
ข้องในการจัดโครงการ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564)

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 300,000 บาท

(1) อุดหนุนกีฬาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลกุดกว้าง เป็นเงิน  300,000
 บาท
       - เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสําหรับจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในเขตตําบลกุดกว้าง ประจําปี พ.ศ. 2561
  ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
          2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม และ
รายจ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
             2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
             3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน “ฮีตฮอย อีสาน” จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดทําโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
      1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง ราย
ละเอียด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว   3.50  เมตร  และมีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 22.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อ
กําหนดรายการประกอบแบบทีกําหนด 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ฉบับที 1)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถ

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืมค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอืนๆทีเกียว
ข้องกับโครงการฯ ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์,พันธุ์พืช,ปุ๋ย,วัสดุเพาะชํา,อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช,ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,สปริงเกลอร์,จอบ
หมุน,จานพรวน,เครืองหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์,คราดซีพรวนดิน
ระหว่างแถว และวัสดุอืนทีเกียวข้อง ฯลฯและรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
 ตามหนังสือสังการ ดังนี
              1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 
2558 เรืองการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
              2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,127,020 บาท

งบกลาง รวม 16,127,020 บาท
งบกลาง รวม 16,127,020 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 230,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยคํานวณตังจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีเทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทัวไป ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานสูบนํา ของเทศบาลตําบล
กุดกว้าง ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรืองการจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว81 ลงวันที 10 กรกฏาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4
/ว1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสุนนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และ
เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,125,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตพืนทีเทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 1,413  คน รวม 12 เดือน โดยแยกเป็นช่วงอายุดังต่อไป
นี
       (1) ช่วงอายุระหว่าง 60-69  ปี  จํานวน 817 คนๆละ 600
  บาท  เป็นเงิน 5,882,400  บาท
       (2) ช่วงอายุระหว่าง 70-79  ปี  จํานวน 431 คนๆละ 700
  บาท  เป็นเงิน 3,620,400  บาท
       (3) ช่วงอายุระหว่าง 80-89  ปี  จํานวน 149 คนๆละ 800
  บาท  เป็นเงิน  1,430,400  บาท
       (4) ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีขึนไป จํานวน 16คนๆละ 1,000
 บาท  เป็นเงิน 192,000  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ด่วนทีสุด ที มท0810.6/ว 1234 ลงวันที 23  มิถุนายน  2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,360,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการในเขตพืนทีเทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 350 คนๆละ 800 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23
  มิถุนายน  2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองทําการวินิจฉัยแล้ว
และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยเอดส์  โดยจ่ายเงินช่วย
เหลือเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพืนทีเขตเทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 25 คนๆละ 500 บาทรวม 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครอง ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23
  มิถุนายน  2560 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

สํารองจ่าย จํานวน 436,150 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมี
สาธารณภัยเกิดขึนหรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านัน และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลากและนําล้นตลิง
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 5) หนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท0891.2/ว 76
 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยหนาว
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558  เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
 7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ ว
 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
 8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4
/ว2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน  2558 เรือง การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 273,670 บาท
     (1) เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดกว้าง
สุขภาพท้องถิน จํานวน  217,170 บาท 
 - เพือเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
กุดกว้างตามเงือนไข  ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช
.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนิน
งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ. 2557 ข้อ 6 (3) (คํานวณตามจํานวนประชากรกลางปี    9,652
  คน ณ เดือน กรกฏาคม 2559 เทศบาลสมทบ ร้อยละ 50 ของจํานวน
ประชากร * 45 บาท) 
     (2) เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 41,500
 บาท  
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจําปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กําหนดว่า
สมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีที
ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมา
ของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ 
 (3) ทุนการศึกษา จํานวน  15,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ซึง
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 552,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (ก
.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ 2561 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้อ'ถิน พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัว
ไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน) ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2546
 3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559  เรือง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
 4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559
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ประกาศเทศบาลต าบลกุดกว้าง 
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

******************* 

  ตามที่เทศบาลต าบลกุดกว้าง ได้จัดท าเทศบัญบัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                  

พ.ศ. 2561 โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดกว้าง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 1-30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ                

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนายอ าเภอหนองเรือได้ลงนามอนุมัติ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 13)                 
พ.ศ. 2552 มาตรา 62 วรรคสอง และค าสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 4268/๒๕60 ลงวันที่  10  ตุลาคม 2559 
เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดขอนแก่น นายอ าเภอ
และหัวหน้าส่วนราชการบริหารราชการส่วนการที่ปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นปฏิบัติ ราชการ
แทนนายอ าเภอหนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

 

(นายชัยวัฒน์ รัตนค ามูล) 

         นายกเทศมนตรีต าบลกุดกว้าง 

 

 

 

 



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 1,230,762.00 14,082,721.00 16,127,020.00

งบบุคลากร 11,533,878.00 16,260,440.00 18,588,640.00

งบดําเนินงาน 11,296,835.20 11,494,089.00 10,536,740.00

งบลงทุน 6,889,535.00 7,914,750.00 6,071,600.00

งบเงินอุดหนุน 4,063,913.01 4,028,000.00 3,676,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 35,014,923.21 53,780,000.00 55,000,000.00

รวม 35,014,923.21 53,780,000.00 55,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลกุดกว้าง
อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 2,006,387.84 1,562,000.00 1,810,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 331,407.00 266,000.00 246,600.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 227,795.27 300,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 566,322.00 642,000.00 659,700.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,131,912.11 2,770,000.00 2,926,300.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 21,667,707.29 22,230,000.00 21,728,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,667,707.29 22,230,000.00 21,728,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,090,031.00 28,780,000.00 30,345,700.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,090,031.00 28,780,000.00 30,345,700.00

รวม 36,889,650.40 53,780,000.00 55,000,000.00



เทศบาลตําบลกุดกว้าง

เขต/อําเภอ หนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- หมู่ที 7  ซอย-  ถนนถ.มลิวรรณ  แขวง/ตําบล กุดกว้าง
  เขต/อําเภอ หนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  40210

พืนที 132.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 9,659 คน

ชาย 4,848 คน

หญิง 4,811 คน

ข้อมูล ณ วันที 15 พฤศจิกายน 2561


