
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลกุดกว้าง
อําเภอ หนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,908,560 บาท

งบบุคลากร รวม 8,742,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 28,800
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 345,600 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า9อบ
แทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯ โดย
คํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน  2 คนๆ ละ 15,840
 บาท จํานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นเงิน 380,160 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ที่กําหนดไว้ ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผล
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดย
คํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีฯ เดือน
ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท ตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชี
กําหนดฯ โดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวม
เงินกู้ (เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25
 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรีฯ จํานวน 2 คนๆละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริง
ของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีเดือนละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กําหนด เป็นเงิน 72,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผล
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดย
คํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2
 คนๆ ละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนด เป็นเงิน 108,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดย
คํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงิน
สะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่งเทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้าน
บาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1
 คน ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,960
 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่
แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึ่งเทศบาล
มีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1
 คน  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400
 บาท ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่
แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมหรือเงินอุดหนุนทุกประเภทซึ่งเทศบาล
มีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดดังนี้
      - ประธานสภาเทศบาลฯ (15,840x12)  จํานวน  190,080  บาท
      - รองประธานสภาเทศบาลฯ (12,960x12)  จํานวน   155,520
  บาท
      - สมาชิกสภาเทศบาลฯ  (10,080x10x12)  จํานวน 1,209,600
  บาท
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554 ตามบัญชีกําหนดฯโดยคํานวณจากรายรับจริงของงบประมาณที่
แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท ซึ่ง
เทศบาลมีรายได้เกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,894,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,484,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี 10
 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,484,080 บาท โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้
        (1) ปลัดเทศบาล  จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (2) รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (3) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1 ตําแหน่ง
        (4) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (5)  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (6) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (8) นิติกรชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
        (9)  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
       (10) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จํานวน 1
 ตําแหน่ง
      - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
        (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
        (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 16,000
 บาท เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงิน
เพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร). เป็น
ต้น ให้แก่พนักงานเทศบาลและอัตราว่าง 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท  
           - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
              (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
              (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2
) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2548
              (3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนราย
เดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้
          (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
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
          (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
           (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ
. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,024,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 11 อัตรา พนักงานจ้าง
ทั่วไป 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  2,024,160  บาท โดยจ่ายให้
กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (3) คนสวน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (5) ผู้ช่วยนิติกร  จํานวน 1 ตําแหน่ง
(6) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (7) คนงานเครื่องสูบนํ้า  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (8) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (รถขยะ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (9) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 (10) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (11) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
 - พนักงานจ้างทั่วไป 
 (1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) คนงานเครื่องสูบนํ้า  จํานวน 4 ตําแหน่ง
 (5) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3 ตําแหน่ง
 (6) พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
   (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 9 อัตรา เป็นเงิน 100,000 บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี้
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 6  ตําแหน่ง
 (1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (3) คนสวน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (4) คนงานเครื่องสูบนํ้า  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (6) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง
 พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 9 ตําแหน่ง
 (1) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
 (2) คนงานเครื่องสูบนํ้า  จํานวน 4 ตําแหน่ง
 (3) คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3 ตําแหน่ง
 (4) พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
  (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22
  กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 4,802,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,011,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 840,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  เป็น
เงิน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 540,000
 บาท  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
     (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2557
      (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
     (4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ/วิสามัญ ประจําเทศบาลที่
สภาเทศบาลแต่งตั้ง โดยได้รับเงิน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มา
ประชุม ครั้งละสองร้อยห้าสิบบาท สําหรับประธานกรรมการของแต่ละ
คณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมดัง
กล่าว ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน ฯลฯ และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ
. 2547         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปหรือผู้มีคําสั่งใน
การหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.28/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับสังกัด
สํานักปลัดเทศบาล ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้
บริหารตามสิทธิที่ควรจะได้รับ
   - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
     1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
     2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
     4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 2,037,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 758,000 บาท
    (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น ฯลฯ จํานวน  150,000
  บาท 
     (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาในสํานักปลัด
เทศบาล จํานวน 7 คนๆละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 588,000 บาท 
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
             1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
             2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
             4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
    (3) ค่าประกันภัย จํานวน  20,000 บาท 
          - เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) จํานวน 2
 คัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21
 มิถุนายน 2548 ประกอบกับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว 2533 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถราชการ
           - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
             1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
             2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
             4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 210,000 บาท
   (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  40,000
 บาท 
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคลที่
มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานฯลฯ ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผู้อุทิศให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการ
ไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยคํานึงถึงความจํา
เป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยจ่ายมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
    (2) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จํานวน 40,000 บาท 
             - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการ
ประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย (1) และ (2) ดําเนินการตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้
                1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       (3) ประเภทค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  จํานวน  130,000
 บาท
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา งานวันปิยมหาราช พระราชพิธีหรือวันสําคัญต่างๆ ของ
ชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลหรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
           1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้นําท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานผู้นําท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
พาหนะ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้าที่ 16 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 134,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตําบล
กุดกว้าง ตามที่กฎหมาย อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือ
สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าขอสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับ
จัดทําโครงการฯ ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 5
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ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลกุดกว้าง 
(โตไปไม่โกง)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนตําบลกุดกว้าง (กิจกรรมโตไปไม่โกง) เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 21  ลําดับที่ 2

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่
พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดกว้าง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อ
มมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลกุดกว้าง  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการฯ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 22  ลําดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการสํารวจรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ภายตําบลกุดกว้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินของรัฐ อาทิ การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การตรวจสอบ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การดําเนินคดีกรณีมีข้อพิพาทการังวัดทํา
แผนที่ การจัดทําทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ การดําเนินการขอใช้ ขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตตําบลกุดกว้าง ฯลฯ  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 110  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 21 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล (ที่เทศบาลได้รับการร้องขอจาก
หมู่บ้านหรือส่วนราชการในตําบลที่จัดงานต่างๆ หรือโดยที่ของรางวัล/เงิน
รางวัลแห่งละไม่เกิน 1,000 บาท) ค่าพวงมาลัย, ช่อดอกไม้,กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลาในงานวันสําคัญของทางราชการต่างๆ ค่าชดใช้ค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
   2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งปบะมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขชนา
ดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเชียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อ
ผื่น) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทป พี
วีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้า
สํานลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามันไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
อากาศ รีซีสเตอร์มูฟวิ่งคอยส์แอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผง
ซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
    1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
    2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 28/3/2562  16:52:10 หน้า : 17/110



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิล์มกอ
รงแสง ฯลฯ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 420,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซ ถ่าน  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าววัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และ                    ค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวด ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย
ชุดฝึกโขนละคร ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีท ฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์      เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท
   3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์นํ้าไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
   1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
   2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
   3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และ                                ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,054,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 924,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาล เช่นไฟฟ้าในเทศบาลและไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้
  (1) ค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล จํานวน 400,000 บาท 
  (2) ค่าไฟฟ้าสาธารณะ (ตลาดบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10) จํานวน 4,000
 บาท
  (3) ค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 520,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี  ฯลฯ  
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อได้ ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ ฯลฯ
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 324,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 324,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน  จํานวน 1 ตู้  เพื่อใช้ใน
กิจการงานนิติการสํานักปลัดเทศบาล  ตามรายละเอียดดังนี้
   - ขนาด  2 บาน (มอก.)
   - มีมือจับชนิดบิด
   - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  54 ลําดับที่ 3

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 95(ก)x45(ล)x75(ส
) ซม. จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในกิจการสํานักปลัดเทศบาล (จัดหาทั่วไปและ
สํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1
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ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด (กว้างxลึกx 
สูง):90x45x75 ซม. จํานวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในงานกิจการสํานักปลัด
เทศบาล (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ)   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 2

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯแบบไฟเบอร์กลาส จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯแบบไฟเบอร์ จํานวน  1
  ซุ้ม  รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ขนาดกว้าง 1.35x2.85 เมตร
2) ทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง  2.00x0.40
 เมตร
3) ครุฑไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง 0.45x0.40 เมตร
4) พานพุ่มไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง 0.25x1.20 เมตร
5) ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์ขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง  0.25x1.00  เมตร
6) ฐานรองซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง 3.50x1.30
 เมตร
7) กรอบซุ้มตั้งไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปนูนตํ่า ขนาดกว้าง 2.50x4.00 เมตร
8) คําติดฐานชื่อหน่วยงาน (ไวนิล) ขนาดกว้าง
 2.43x0.34 เมตร
9) โครงเหล็กคํ้ายันข้างหลังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 (ไฟเบอร์กลาส)
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 30 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 60
 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 10 โต๊ะ  เพื่อใช้ในกิจการงาน
สํานักปลัดเทศบาล
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 52 ลําดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้
ในงานกิจการสภาฯ ประกอบด้วย
1.ไมค์ประชุมพร้อมก้านขนาด 50 ซม.
2.ลําโพงในตัว
3.มีสวิทซ์ปิด-เปิด
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 4
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 13,100 บาท
-เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานบริหารทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
  1. ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิเซล
  2. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 40 นิ้ว 
  3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
  5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพและ
ภาพยนตร์
  6. มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15
 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกิจการสํานักปลัดเทศบาล ตาม
รายละเอียด ดังนี้
  1.เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
  2.เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
  3.มีระบบปั่นแห่งหรือหมาด
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 12

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 9,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในกิจการ งานสํานักปลัดเทศบาล ตามรายละเอียด ดังนี้
  1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
  2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
  3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
  4. พร้อมใบมีด
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 55 ลําดับที่ 6
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เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
กิจการงานสํานักปลัดเทศบาล ตามรายละเอียด ดังนี้
  1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
  2. เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
  3. รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 7

ตู้เย็น จํานวน 9,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้  เพื่อใช้ใน
กิจการงานสํานักปลัดเทศบาล ตามรายละเอียด ดังนี้
  1. ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตํ่า
  2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
   3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการปะหยัดพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 10

เตาแก๊ส จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊ส  จํานวน 1 เตา  เพื่อใช้ในกิจการงานสํานัก
ปลัดเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้
  1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
  2) มีเตาอบในตัว  
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 56  ลําดับที่ 8

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพีงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม,12
 สิงหาคม,28 กรกฎาคม) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 68 ลําดับที่ 1
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ตําบลกุดกว้าง

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชนแบบบูรณาการตําบลกุดกว้าง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ ทั้ง  21 หมู่บ้านฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
 มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ
  7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 4
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,314,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,512,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,512,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปีและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน  เป็น
เงิน 1,900,000 บาท  ดังนี้ 
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง   จํานวน 1 ตําแหน่ง 
    2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. นักวิชาการคลังชํานาญการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  จํานวน  1 ตําแหน่ง
    5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง
    6. เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  จํานวน 1 ตําแหน่ง 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
   (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
   (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. รับรอง ตามระเบียบฯ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
  (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันวันที่ 22
 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
    (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ
. 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน  1  ตําแหน่ง
   2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้      จํานวน  1  ตําแหน่ง
   3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ              จํานวน  1  ตําแหน่ง
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
    (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  70,000  บาท  ดังนี้
       1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จํานวน  1  ตําแหน่ง
       2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้        จํานวน  1  ตําแหน่ง
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
    (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    (2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22
  กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  เป็น
เงิน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นเงิน 170,000
 บาท  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2557
   (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2557
   (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
   (4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างหรือผู้มีคําสั่งในการหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ
หรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.28/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์ : 28/3/2562  16:52:10 หน้า : 31/110



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ สังกัดกองคลัง ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ สังกัดกองคลัง ดังนี้
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา  เป็นต้น ฯลฯ  เป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน สังกัดกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 90,000 บาท
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดิน
ทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็ยรายได้ตําบลกุดกว้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็ยรายได้ตําบลกุดกว้าง  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 23  ลําดับที่ 10
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งปบะมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
ารจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขชนา
ดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเชียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผื่น) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึก
ปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ผ้าสํานลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อมส้อม กระจกเงา โอ่งนํ้า ที่นอน กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา ผง
ซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัดซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ เข็มขัดนิรภัย และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซ ถ่าน  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีท ฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดี
รอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
 3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น เป็นต้น
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 47,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - มีมือจับชนิดบิด
  - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้าที่ 32 ลําดับที่ 24

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 31,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.)  จํานวน 4
 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บราย
ได้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - มีหูลิ้นชัก
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) 
หน้าที่ 32 ลําดับที่ 25

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เพื่อใช้ในงานการเงินและบัญชีตามรายละเอียด
ดังนี้
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561) 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 16
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 453,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้
กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตําบลกุดกว้าง เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/2/ 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550  
 6) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
 7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  

ค่าใช้สอย รวม 68,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 8,000 บาท
- ค่าประกันภัย    จํานวน  8,000   บาท 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกนํ้า) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และวันที่ 21
 มิถุนายน 2548  ประกอบกับระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
หนังสือ มท 0808.2/ว 2533 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถราชการ
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วันที่พิมพ์ : 28/3/2562  16:52:11 หน้า : 40/110



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงถนนเทศกาลต่างๆ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงถนน
เทศกาลต่างๆ          
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
พาหนะ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808/ว
 2373 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2557
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22  กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2721 ลงวันที่ 18
 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
  6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปล ครั้งที่ 4)  หน้าที่ 69  ลําดับที่ 1

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน เทศบาลตําบล
กุดกว้าง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ปกป้อง
สถาบันเทศบาลตําบลกุดกว้าง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่ 20 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขชนา
ดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม               เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเชียน
 แผนที่ พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผื่น) นาฬิกา ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทป พีวีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้าสํานลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
  1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
  2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
  3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เฝือกดามแขน ขา ถุงมือยาง  เฝือก
ดามคอ รองเท้าบูท ไฟฉาย เสื้อกักสะท้อนแสง แนวกั้น แบ่ง
เขต              (ยูโรเทป) กระเป๋าผ้า ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ  และรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 211,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 211,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ  เพื่อใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 3  ป้าย ตามรายละเอียด ดังนี้
  - ขนาด (สูงxกว้าง) ไม่น้อยกว่า 150x100 เซนติเมตร                    
  - ไฟหมุนขนาด 5 นิ้ว 10 วัตต์          
  - ไฟนิออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด                    
  - โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง    
 - แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด ไม่น้อยกว่า 45x45 ซม. ติดสัญลักษณ์หยุด
ตรวจด้วยสติกเกอร์
สะท้อนแสง        
 - สายฟยาว ไม่น้อยกว่า 15 เมตร      
 - ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 4 ล้อ
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 14
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ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง เพื่อใช้ในงานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1  เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
    - ฉีดนํ้าแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 140 บาร์
    - ข้อต่อหัวฉีดผลิตจากสแตนเลส
    - มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งมอเตอร์และปั๊ม
 (จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1) หน้าที่ 30 ลําดับที่ 16

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆละ 59,000 บาท  เพื่อ
ใช้ในงานรักษาความสงบภายใน  ตามรายละเอียด ดังนี้
  - ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชั่วโมง
  - ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
  - กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1) 
หน้าที่ 31 ลําดับที่ 18

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งรถยนต์ จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้ง
รถยนต์เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 เครื่อง  ตามรายละเอียด ดังนี้
   - ขนาดกําลังส่ง 25 วัตต์           
   - ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบ
ชุด  หนังสือคู่มือ        
   - ย่านความถี่สําหรับหน่วยงานราชการVHF136–174 Mhz
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29 ลําดับที่ 11
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ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มลม เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้
    - ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า            
    - ใช้สายพาน ระบายความร้อนด้วยอากาศ                          
    - จํานวนลูกสูบ 2 ลูกสูบ          
   - แรงดันลมไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 
   - ความเร็วรอบของปั้มลมไม่น้อยกว่า 650 รอบ/นาที                
   - ถังเก็บลมบรรจุไม่น้อยกว่า 92 ลิตร                                   
   - พร้อมอุปกรณ์
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1) 
หน้าที่ 30  ลําดับที่ 13

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ค่าจัดซื้อสายฉีดนํ้าดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายฉีดนํ้าดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้
   - ขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) 
หน้าที่  30 ลําดับที่  14

ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสาติดตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมเสาติดตั้ง จํานวน  10
 ชุด  เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตามรายละเอียด ดังนี้
  1. กระจกโค้งนูนชนิดโพลี่คาร์บอเนต ขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 24 นิ้ว 
  2. เสาเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว  ความยาว 2.5 เมตร พร้อมพ่นสี
ขาว-ดํา พร้อมฐานแผ้นเพลท ขนาด 20x20 ซม. ความหนา 6 มม.
  3. ฐานแท่นปูนขนาด ด้านบน 20x20 ซม. ด้านล่าง 30x30 ซม. ความ
สุง 30 ซม.
  4. ป้ายพลาสติด ขนาด 10 x30 ซม. ข้อความเทศบาลตําบลกุดกว้าง
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) 
หน้าที่ 60  ลําดับที่ 15
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหนองเรือ จํานวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร สถานีตํารวจภูธรหนองเรือ  จํานวน  20,000  บาท 
   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
   3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
  (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) หน้าที่ 39 ลําดับที่  1
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด สถานีตํารวจภูธรหนองเรือ  จํานวน  20,000  บาท
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1) หน้าที่ 39  ลําดับที่ 2
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลัก
สูตรทบทวน

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร ทบทวน  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
  4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
  5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
  6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553
  7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-
2564) หน้าที่ 94 ลําดับที่ 7
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังผงเคมีแห้ง อุปกรณ์
เครื่องดับเพลิง ถังทราย พลั่วดับเพลิง ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,766,000 บาท

งบบุคลากร รวม 3,803,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,803,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําปี 9 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  2,720,000  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงาน
เทศบาล  สังกัดกองการศึกษา ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน   
1  ตําแหน่ง
  2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
จํานวน 1 ตําแหน่ง
  3. ครู จํานวน   7 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
 (1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น       
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองเป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22
 กรกฎาคม 2548

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 24
) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2559

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะของพนักงานครู จํานวน  5  อัตรา รวม 12
  เดือน  เป็นเงิน  126,000  บาท  ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 773,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน  สังกัดกองการศึกษา  ดังนี้
  1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน  1  ตําแหน่ง
  2. ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
 เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา จํานวน 
12 เดือน  เป็นเงิน  53,000  บาท  ดังนี้
1. ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 935,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 320,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  เป็น
เงิน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นเงิน 300,000
 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2557
 (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2557
 (3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
 (4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง,ลูกจ้างหรือผู้มีคําสั่งในการหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.28/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการ สังกัดกองการศึกษา 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7                    พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก
 ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา เป็นต้น ฯลฯ  เป็นเงิน 
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน สังกัดกองการศึกษา  จํานวน 1
 อัตรา  เป็นเงิน 90,000 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี  เช่น 
ค่าจัดงาน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ กิจกรรม
ต่างๆ ตามภารกิจอํานาจหน้าที่ สังกัดกองการศึกษา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าจ้างหมาประกอบอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4)
 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง, ค่าป้ายโครงการ,ค่าของขวัญรางวัล,ค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564)  หน้าที่ 104  ลําดับที่ 7
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 105  ลําดับที่ 9

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ  ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น                   พ.ศ. 2555 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที2่)              พ.ศ. 2559
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)          พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้ง               ค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้
จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่  มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขชนา
ดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ไม้ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเชียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผื่น) นาฬิกา ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก นํ้าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้าสํานลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํ้ามันไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยอากาศ 
รีซีสเตอร์  มูฟวิ่งคอยส์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 
เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน       
สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซี
ทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม
แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
 3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของ
เทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 5  ศูนย์
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
                 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
 (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู                    จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษา 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 
24,000 บีทียู
 2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้สามารถดักจักอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทําความสะอาด
ได้ ชนิดติดผนัง
 6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
 7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายและพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (ERR) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
  -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
  -ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ ERR ถ้าค่าของ ERR สูง ถือว่า
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
 8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
 9.ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดง
ค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดติดผนัง 
  -ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 27
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,905,020 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,965,020 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,236,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 160 คน อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี
 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล 
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวนนคร  
 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง  
 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหินลาด  
 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟันเรือ  
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2562  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน 180,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
) จํานวน 160 คน อัตราคนละ 
1,130 บาทต่อปี
 มีรายละเอียดดังนี้
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี 
 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จูมพล
 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านขนวนนคร  
        3 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกุดกว้าง  
 4 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสําราญหินลาด  
 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะ
ยาวโนนฟันเรือ  
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2562  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่ 26  ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนัก
เรียน 160 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
 1.เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล    
 2.เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวนนคร    
 3.เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกว้าง    
 4.เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหิน
ลาด                       
 5. เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟัน
เรือ                    
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2562  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 1,728,220 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,728,220 บาท

(1) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน 325,312
 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอชที               ชนิดกล่องราคา 7.82
 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน 160 คน จํานวน 260
 วัน
1 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจูมพล  
2 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขนวนนคร  
3 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กุดกว้าง                              
4 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหิน
ลาด  
5 เพื่อจ่ายเป็น  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะยาวโนนฟัน
เรือ   
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ
.ศ.2562  
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 3
 (2) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.8
 โรงเรียน นม ยูเอชที ชนิดกล่องราคา 7.82 บาท จํานวนนักเรียน 690
 คน จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน
 1,402,908  บาท 
   - เพื่อจ่ายเป็น สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 8 โรงเรียน
  1 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  
  2 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม)
 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล  
  3 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านโนนดู่  
  4 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม)
 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน  
  5 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา  
  6 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านสําราญหินลาด  
  7 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนบ้านขนวนนคร  
  8 เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  
 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกีฬาโรงเรียนบ้านสําราญหินลาด จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสําราญ
หินลาด ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 4

อุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้านกุดกว้าง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้าน
กุดกว้าง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1

อุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแป
น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียนโรงเรียน
บ้านโคกกลางหนองแปน
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1
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อุดหนุนโครงการคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่โรงเรียนบ้าน
กุดกว้าง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 122  ลําดับที่ 2

อุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนโนนฟันเรือ
บะยาววิทยา ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) 
หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1

อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโนนดู่
หนองแวง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) 
หน้าที่ 31 ลําดับที่ 2
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปีที่ 
6

จํานวน 2,760,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปี
ที่ 6
จํานวน 200 วัน จํานวนนักเรียน 690 คน ๆ ละ 20 บาท 
เป็นเงิน 2,760,000 บาท
  1. โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  
  2. โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล   
  3. โรงเรียนบ้านโนนดู่  
  4. โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน  
  5. โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา  
  6. โรงเรียนบ้านสําราญหินลาด  
  7. โรงเรียนบ้านขนวนนคร  
  8. โรงเรียนหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์  
 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562    
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 103 ลําดับที่ 6

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,287,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าประกันภัย จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 
และวันที่ 21 มิถุนายน 2548  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และหนังสือ มท 0808.2/ว 2533 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถ
ราชการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
  6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
  7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4)  หน้าที่ 77  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผล
การจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  5) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
  7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
  8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่ 28 
 ลําดับที่ 1
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ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 657,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานกู้ชีพ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยของหน่วยกู้ชีพค่าการฝึกอบรม ฝึก
ทบทวนพนักงานกู้ชีพและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 108  ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
  (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
  5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
อากาศ รีซีสเตอร์มูฟวิ่งคอยส์อมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํ้ายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 7,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,000
 บาท  เพื่อใช้ในกิจการงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1) 
หน้าที่ 31 ลําดับที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 420,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกอมอ 52 หมู่ที่ 12 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 43 ลําดับที่ 12

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ให้ดําเนินการ
จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 35 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ์ : 28/3/2562  16:52:11 หน้า : 71/110



โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านขนวน หมู่ที่ 3) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขนวน หมู่ที่ 3 ให้ดําเนินการ
จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 34 ลําดับที่ 3

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 17

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านโคกกลางร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อนํ้าดี 
2. โครงการบ้านโคกกลางร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 37 ลําดับที่ 6
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ให้ดําเนินการ
จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  33  ลําดับที่ 2

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ให้ดําเนินการ
จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 36 ลําดับที่  5

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านโนนฟันเรือ ร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านโนนฟันเรือ ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 41 ลําดับที่ 10
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านโนนฟันเรือร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านโนนฟันเรือร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 51  ลําดับที่ 20

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 47  ลําดับที่ 16

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านโนนสะทอนร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านโนนสะทอนร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 44 ลําดับที่ 13
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านบะยาว หมู่ที่ 9) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ให้ดําเนินการ
จัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านบะยาวร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อนํ้าดี
2. โครงการบ้านบะยาวร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านบะยาว หมู่ที่ 9 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 40 ลําดับที่ 9

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านบะยาวสันติสุขร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านบะยาวสันติสุขร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านบะยาวสันติสุข หมู่ที่ 19
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 19

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านสําราญหินลาด หมู่ที่ 8) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสําราญหินลาด หมู่ที่ 8 ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านสําราญหินลาดร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านสําราญหินลาดร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านสําราญหินลาด หมู่ที่ 8
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 39 ลําดับที่ 8
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 15

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองโก หมู่ที่ 7) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านหนองโกร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อนํ้าดี
2. โครงการบ้านหนองโกร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 38 ลําดับที่ 7

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 14
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11  ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการบ้านหนองตาไก้ร่วมใจกําจัดภัยพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อ
นํ้าดี
2. โครงการบ้านหนองตาไก้ร่วมใจใช้เกลือไอโอดีน 
3. โครงการลดขยะภาระชุมชนบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 42 ลําดับที่  11

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 33 ลําดับที่ 1

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21  ให้
ดําเนินการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 42 ลําดับที่ 21
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18) จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 ให้ดําเนิน
การจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ
2. โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน
3. โครงการการจัดการขยะในชุมชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 49 ลําดับที่  18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 60,000 บาท

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่นศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจําปี 2562 ตาม
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3
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อุดหนุนที่ทําการปกครองหนองเรือ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับที่ทําการปกครองอําเภอหนอง
เรือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 10,235,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,569,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,569,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,109,460 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลประจําและจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจํา 
จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน1 ตําแหน่ง
2.ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน   จํานวน 1 ตําแหน่ง  
3.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานางาน จํานวน1 ตําแหน่ง
4.ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น 
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว,เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.รับรองเป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2548
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 24
) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 389,520 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน
 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
 จํานวน  12 เดือน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  1. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จํานวน   1
   ตําแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตําแหน่ง
พนักงานขับรถ จํานวน   1   ตําแหน่ง
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน   1   ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
 (2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ 
ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
         - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาม
คุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นที่ทางราชการกําหนด จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
 เดือน 
พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตําแหน่ง พนักงานขับรถ จํานวน   1   ตําแหน่ง
2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน   1   ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาและประกาศ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535
(2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22
  กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,507,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 317,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  เป็น
เงิน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  เป็นเงิน 120,000
 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2557
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปหรือผู้มีคําสั่งในการหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.28
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับสังกัด
สํานักปลัดเทศบาลตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 71,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
 1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 695,000 บาท
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 535,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าปักเสาพาดสาย
ภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า,ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม,ค่าวางท่อประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการนํ้าประปา, ค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์
ยกเว้นค่าตู้สาขา, ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภาย
ใน, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าบริการรับ
ใช้, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าเช่า
ทรัพย์สิน, ค่าตรวจสอบสภาพนํ้า, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าสาธารณะ
อื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน  10,000  บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตําบล
กุดกว้าง จํานวน 21 หมู่บ้าน  เป็นเงิน   200,000   บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํ้า คลองส่งนํ้า, ท่อส่ง
นํ้า, บ่อพัก,แพสูบนํ้า ทั้ง 6 สถานี             เป็นเงิน   200,000   บาท
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาในกอง
ช่าง  จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือนๆละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน   120,000   บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(4) ค่าประกันภัย  จํานวน   5,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ (ส่วนกลาง)
 จํานวน 1 คัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 และ
วันที่ 21 มิถุนายน 2548  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และบํารุงรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 และหนังสือ มท 0808.2/ว 2533 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันรถราชการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง
 รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง             ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ในและนอกราชอาณาจักรของคณะเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

โครงการให้ความรู้ด้านช่างและการตรวจงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความร้◌ูด้านช่างและการตรวจงาน
จ้าง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้ายโครงการฯและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4)                    หน้าที่ 24 ลําดับที่ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752  ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม(ต่อ
ผื่น) นาฬิกา  ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ก สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก  นํ้าหมึกปรินท์ เทป พี
วีซี แบบใส นํ้ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ผ้า
สําลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ นํ้ามันไขขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  และ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้
ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ตะปู เหล็กเส้น  แปรงทาสี ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ  และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขขวง  ประแจ แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น๊อตและสกูร สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อนํ้า แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
เบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชน
ถรยนต์ เข็มขัดนิรภัย และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ก๊าซ ถ่าน  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าววัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
 ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูป
สีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ และราย
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง
 ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น Ram คัตซีทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบ
ฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯ
และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
 สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
 3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุอื่น จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุประปา เช่น ท่อประปา,ข้อต่อ,กาวประสาน
ท่อ รวมถึงวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับสถานีสูบนํ้าด้วยพลังงานไฟฟ้าภายใน
ตําบลกุดกว้าง เช่น นํ้ามันหม้อแปลง,สารดูดความชื้นหม้อแปลง,ประเก็น
ท่อส่งนํ้า,จารบีหล่อลื่น,ซีลกันรั่ว,ลวดสลิง,โซ่,น๊อต   หางปลายํ้าสาย
ไฟ,วาล์วประตูนํ้า รวมถึงวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น         
จํานวน 50,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับประปาหมู่บ้าน เช่น ซัมเมอร์ส รวมถึง
วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นจํานวน  20,000  บาท
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 6,658,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,827,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จํานวน 4 ลิ้นชัก เพื่อจัดเก็บเอกสารทาง
ราชการ ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) หน้าที่ 33  ลําดับที่ 29
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เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที  เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คัดลอก
เอกสาร และอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งมีรายละเอียด
และคุณลักษณะดังต่อไปนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ–ขยายได้
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 19

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 10 ลิ้นชัก จํานวน 6,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 10 ลิ้นชัก เพื่อจัดเก็บเอกสารและแบบฟอร์มต่าง
ทางราชการ ให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 37.5 x 45.7 x 88.2 ซม.
2) ตู้เก็บฟอร์มเอกสารเหล็ก จัดเก็บเอกสาร จํานวน 10 ลิ้นชัก
3) เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
4) กล้องลิ้นชักให้ชุดรากเลื่อนเหล็ก ลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด
5) กุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 18

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี (แบบเกียร์ธรรมดา) จํานวน 40,800 บาท

-เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
(แบบเกียร์ธรรมดา) จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง 
รายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นตํ่า
    (1)กรณีขนาดตํ่ากว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
    (2)ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
    (3)การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 63 ลําดับที่ 22
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รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ยกสูงไม่น้อยกว่า  12 เมตร

จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
ไฟฟ้า  ยกสูงไม่น้อยกว่า
 12 เมตร จํานวน 1 คัน เพื่อใช้ในงานกองช่าง เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด  6 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัว
เก๋ง สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับ
รถ) ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิค เครนไฮดรอลิคมี
ประสิทธิภาพในการยก 4.8 ตัน/1 เมตร  พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์
กล๊าส สําหรับทํางานในที่สูง ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตอนท้ายเป็น
กระบะเหล็กขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศ์กเมตร สร้างด้วย
เหล็กมาตรฐานอย่างดี ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้ง
สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นดวงไฟแบบ LED  
มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกําหนดและตามความ
จําเป็นในการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)       
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4) หน้าที่  64 ลําดับที่ 23

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงาน
กองช่าง   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
2) นํ้าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 20

รอกโซ่ ขนาด 3 ตัน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรอกโซ่ ขนาด 3 ตัน จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
2)มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกนํ้าหนักด้านล่าง 1 ตัว
3)ใช้โซ่เป็นตัวยกนํ้าหนัก
4)ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกําลังยก
5)ใช้โซ่เป็นตัวซักหมุนเฟืองเกียร์ทดใช้รอกทํางาน
6)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดนํ้าหนักขั้นตํ่าที่ยกได้
(ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ)
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4) หน้าที่ 62  ลําดับที่ 21
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตตําบล
กุดกว้าง

จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน            เขตตําบลกุดกว้าง 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 64  ลําดับที่ 24

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,831,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกอมอ 52 หมู่
ที่ 12

จํานวน 159,000 บาท

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 12  ลําดับที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 
4

จํานวน 69,000 บาท

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
รางชั้น 3 ขนาด 
ศก.0.40x1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อน
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่
ที่ 6

จํานวน 238,000 บาท

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จํานวน 10 ท่อน พื้นที่ทางเชื่อมคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 404.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 9  ลําดับที่ 6
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 จํานวน 294,000 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร
หนา 0.15 -0.60 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 
ศก. 0.40x1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อน รื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 17.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 285.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 8  
ลําดับที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ 
หมู่ที่ 10

จํานวน 271,000 บาท

ปริมาณงาน : (สายที่ 1) ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 15.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดเลนเดี่ยว
(สายที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 474.10 ตารางเมตร             พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1
 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 11  ลําดับที่ 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 
16

จํานวน 59,000 บาท

ปริมาณงาน : (สายที่ 1) ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว)
(สายที่ 2) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยา 31.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จํานวน 4 ท่อน หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กรวม
ไม่น้อยกว่า 101.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ 
จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 13  ลําดับที่ 13
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 จํานวน 187,000 บาท
รายละเอียด : (สายที่ 1) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว)  
(สายที่ 2)  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ชนิดเลนเดี่ยว) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร 
งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร  รวมพื้นที่รื้อ
พื้น คสล. เดิม 25.50 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการฯ  จํานวน 1 ป้าย   
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 10  ลําดับที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินกี่ หมู่
ที่ 14

จํานวน 293,000 บาท

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (ชนิดสองช่องจราจร) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง ชั้น 3 
ขนาด ศก. 0.40x1.00 เมตร จํานวน 10.00 ท่อน พื้นที่ทางเชื่อม
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 
508.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 12  ลําดับที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 
1

จํานวน 45,000 บาท

ปริมาณงาน : กว้าง 0.60 เมตร ยาว 14.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า
70.00 ตารางเมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 1   ลําดับที่ 1
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โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูลตําบลกุดกว้าง จํานวน 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูลตําบลกุดกว้าง จํานวน  1
  บ่อ  รายละเอียดตามแบบและข้อกําหนดรายการประกอบแบบที่กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  17  ลําดับที่ 20

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 จํานวน 319,000 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 9  ลําดับที่ 8

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนวน หมู่ที่ 17 จํานวน 76,000 บาท
ปริมาณงาน: ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 148.80 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
119.04 เมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 14  ลําดับที่ 15

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 16 จํานวน 32,000 บาท
ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 65.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยว่า
52.00 ตารางเมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 13  ลําดับที่ 14
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โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 จํานวน 39,000 บาท
รายละเอียด : ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 73.80 ตารางเมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 7 
ลําดับที่ 5 

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 21

จํานวน 67,000 บาท

-ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 08.00 เมตร  ยาว 130.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
104.40 ตารางเมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  15  ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปู ASPHALTIC ทับหน้าถนน 
CONCRETE เดิม)  บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17

จํานวน 384,000 บาท

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ASPHALTIC 
ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร 
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 14 ลําดับที่ 16

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 จํานวน 185,000 บาท
ปริมาณงาน : ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 5.00 นิ้ว พร้อมเดินท่อระบบ
ประปา ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 36.00
 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  15  ลําดับที่ 16
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โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บ้านขนวน หมู่ที่ 3 จํานวน 319,000 บาท
ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40x1.00
 เมตร  จํานวน 174.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80x0.80x0.90 เมตร จํานวน 26.00 บ่อ (ระยะห่างบ่อ
พัก 5.00 – 8.00 เมตร) 
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 168.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 134.40 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 6  
ลําดับที่ 3 

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 จํานวน 265,000 บาท
ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 168.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80x0.80x0.90 เมตร จํานวน 19.00 บ่อ พื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 140.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 
112.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการฯ จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 5  ลําดับที่ 2 

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 จํานวน 230,000 บาท
ปริมาณงาน : วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40x1.00
 เมตร จํานวน 128.00 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.80x0.80x0.90 เมตร 
จํานวน 19.00 บ่อ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80
 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 93.60 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ   จํานวน 1 ป้าย
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 15  ลําดับที่ 17
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งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองเรือ จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง, มิเตอร์,และ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
 ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 1
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตําบลกุดกว้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีตําบลกุดกว้าง   
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ
 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
กงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  25  ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหนองเรือ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 117
 ลําดับที่ 1

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสําหรับงานโครงการสนับสนุนภารกิจของสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที7่0 ลําดับที่ 3

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตําบลกุดกว้าง จํานวน 300,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตําบลกุดกว้าง  เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตาม
ระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 27  ลําดับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแข่งเรือ
ท้องถิ่น  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระ
ราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 27  ลําดับที่ 2
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวันกตัญ ูต่อผู้สูงอายุเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 100,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และ
รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “ฮีตฮอย อีสาน” จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้อง
ถิ่น “ฮีตฮอย อีสาน”  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ และรายจ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 74 ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,000 บาท

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหินลาด จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําราญหินลาด ราย
ละเอียด : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแผนผัง รายละเอียดข้อกําหนดรายการประกอบแบบ
ที่กําหนด
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  18 ลําดับที่ 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถ

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 75  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 2

โครงการนํ้าคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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โครงการปลูกผักปลอดสารพิษของสหกรณ์โรงคัดผักตําบลกุดกว้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 19 ลําดับที่ 1

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์,พันธุ์พืช,ปุ๋ย,วัสดุเพาะชํา,อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช,ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,สปริงเกลอร์,จอบ
หมุน,จานพรวน,เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์,คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
 1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,419,940 บาท

งบกลาง รวม 16,419,940 บาท
งบกลาง รวม 16,419,940 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานสูบนํ้า ของเทศบาลตําบลกุดกว้าง ตามพระ
ราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,258,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 1,423 คน รวม 12 เดือน โดยแยกเป็นช่วงอายุดังต่อไป
นี้
 (1) ช่วงอายุระหว่าง 60-69  ปี   จํานวน 802 คนๆละ 600  บาท  เป็น
เงิน  5,774,400  บาท
(2) ช่วงอายุระหว่าง 70-79  ปี   จํานวน 430 คนๆละ 
700  บาท  เป็นเงิน  3,612,000  บาท
(3) ช่วงอายุระหว่าง 80-89  ปี   จํานวน 175 คนๆละ 
800  บาท  เป็นเงิน  1,680,000  บาท
(4) ช่วงอายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป  จํานวน 16คนๆละ 1,000 บาท  เป็น
เงิน  192,000  บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง             การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้งอายุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่ 70  ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
กุดกว้าง จํานวน 380 คนๆละ 800 บาท รวม 12 เดือน
  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แก่ผู้งอายุ
 (เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) หน้าที่  71 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองทําการวินิจฉัยแล้วและ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ
เป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลกุดกว้าง จํานวน 25
 คนๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้าที่ 101  ลําดับที่ 1
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สํารองจ่าย จํานวน 311,670 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
5) หนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 
เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0810.5/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 43,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจําปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อ
บังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กําหนดว่า
สมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ที่ที่
ประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนดโดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีที่ผ่านมา
ของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับ 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดกว้างสุขภาพท้องถิ่น จํานวน 217,330 บาท
เพื่อเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลกุดกว้าง
ตามเงื่อนไขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คํานวณตามจํานวน
ประชากรกลางปี  9,659 คน  ณ เดือน มิถุนายน 2561)               

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 551,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ
.ท.) ประจําปีงบประมาณ 2562                  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน) ตามพระราชบัญญัติระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
 3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 29  ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2560
 4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 30  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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