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ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตำบลหนองหิน 

อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 คำแถลงงบประมาณ 
  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลหนองหิน 

อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด     

1. รายรับ 
   

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 4,565.37 130,000.00 130,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 11,276.79 57,700.00 57,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 102,162.20 99,800.00 99,800.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณิชย์ 

0.00 17,000.00 17,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,180.10 325,500.00 325,500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 204,184.46 630,000.00 630,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,385,687.21 18,370,000.00 18,370,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14,385,687.21 18,370,000.00 18,370,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,117,746.00 14,500,000.00 14,500,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,117,746.00 14,500,000.00 14,500,000.00 

รวม 29,707,617.67 33,500,000.00 33,500,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลหนองหิน 

อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 9,571,634.00 10,755,080.00 10,815,409.00 

  งบบุคลากร 12,459,501.80 13,868,532.00 15,053,275.00 

  งบดำเนินงาน 3,629,318.49 6,792,088.00 5,734,716.00 

  งบลงทุน 277,800.00 904,300.00 595,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,142,000.00 1,170,000.00 1,291,600.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 10,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 27,080,254.29 33,500,000.00 33,500,000.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ 

เทศบาลตำบลหนองหิน 

อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหนองหิน 

อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
        

      

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,841,880 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 987,440 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,791,571 

  แผนงานสาธารณสุข 1,381,920 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 522,520 

  แผนงานเคหะและชุมชน 30,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 568,320 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,019,780 

  แผนงานการเกษตร 501,160 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,815,409 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,500,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

แผนงานงบกลาง        
    งาน 

งบกลาง รวม 

 

งบ 
   
     

       
งบกลาง 10,815,409 10,815,409  
    งบกลาง 10,815,409 10,815,409  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                  
    งาน 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 7,161,660 336,360 1,925,040 319,320 9,742,380 

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,537,020 336,360 1,925,040 319,320 7,117,740 

งบดำเนินงาน 1,698,900 104,600 262,000 0 2,075,500 

    ค่าตอบแทน 586,900 79,600 162,000 0 828,500 

    ค่าใช้สอย 433,000 25,000 60,000 0 528,000 

    ค่าวัสด ุ 220,000 0 40,000 0 260,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 459,000 0 0 0 459,000 

งบเงินอุดหนุน 24,000 0 0 0 24,000 

    เงินอุดหนุน 24,000 0 0 0 24,000 

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000 

    รายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 640,440 0 640,440 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 640,440 0 640,440 

งบดำเนินงาน 307,000 40,000 337,000 

    ค่าตอบแทน 102,000 0 102,000 

    ค่าใช้สอย 110,000 40,000 150,000 

    ค่าวัสด ุ 95,000 0 85,000 

 

แผนงานการศึกษา          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 1,000,080 1,252,075 2,252,155 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,000,080 1,252,075 2,252,155 

งบดำเนินงาน 242,000 1,219,816 1,461,816 

    ค่าตอบแทน 102,000 0 102,000 

    ค่าใช้สอย 55,000 550,465 605,465 

    ค่าวัสด ุ 85,000 669,351 754,351 

งบลงทุน 0 15,000 15,000 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 15,000 15,000 

งบเงินอุดหนุน 0 1,062,600 1,062,600 

    เงินอุดหนุน 0 1,062,600 1,062,600 
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แผนงานสาธารณสุข          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 229,920 0 229,920 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 229,920 0 229,920 

งบดำเนินงาน 652,000 300,000 952,000 

    ค่าตอบแทน 58,000 0 58,000 

    ค่าใช้สอย 594,000 250,000 844,000 

    ค่าวัสด ุ 0 50,000 50,000 

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 
        

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์          
    งาน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคม
สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม งบ 
  
    

      

งบบุคลากร 402,720 0 402,720 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 402,720 0 402,720 

งบดำเนินงาน 109,800 10,000 119,800 

    ค่าตอบแทน 99,800 0 99,800 

    ค่าใช้สอย 10,000 10,000 20,000 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
       
    งาน 

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 
 

งบ    
     

       

งบดำเนินงาน 30,000 30,000 
 

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม งบ   

    

      

งบดำเนินงาน 40,000 40,000 

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 409,320 0 0 409,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 409,320 0 0 409,320 

งบดำเนินงาน 104,000 20,000 30,000 154,000 

    ค่าตอบแทน 94,000 0 0 94,000 

    ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000 60,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 5,000 5,000 

    เงินอุดหนุน 0 0 5,000 5,000 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
    งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 1,039,980 0 1,039,980 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,039,980 0 1,039,980 

งบดำเนินงาน 399,800 0 399,800 

    ค่าตอบแทน 29,800 0 29,800 

    ค่าใช้สอย 160,000 0 160,000 

    ค่าวัสด ุ 210,000 0 210,000 

งบลงทุน 0 580,000 580,000 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 580,000 580,000 
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แผนงานการเกษตร          
    งาน งานส่งเสริม

การเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม งบ   

    

      

งบบุคลากร 336,360 0 336,360 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 336,360 0 336,360 

งบดำเนินงาน 144,800 20,000 164,800 

    ค่าตอบแทน 74,800 0 74,800 

    ค่าใช้สอย 40,000 20,000 60,000 

    ค่าวัสด ุ 30,000 0 30,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,729.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ภาษีบำรุงท้องที่ 71,793.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 1,165.37 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ภาษีป้าย 4,820.00 3,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 119,342.00 4,565.37 130,000.00     130,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

            

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย
สุรา 

1,270.70 1,474.40 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การพนัน 

400.00 180.00 300.00 0.00 % 300.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ
สิ่งปฏิกูล 

0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

1,100.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร 

848.95 54.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียน
พาณิชย์ 

260.00 310.00 600.00 0.00 % 600.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 310.00 200.00 300.00 0.00 % 300.00 
     ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย
จัดระเบียบการจอดรถ 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 % 16,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 24,284.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย 

1,500.00 0.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

9,600.00 6,200.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่
เกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 1,500.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร 

0.00 1,146.39 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง 

132.00 192.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

39,705.65 11,276.79 57,700.00     57,700.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ค่าเช่าหรือบริการ 500.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ดอกเบี้ย 91,178.18 102,162.20 89,800.00 0.00 % 89,800.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,678.18 102,162.20 99,800.00     99,800.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

            

     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน
กิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการ
พาณิชย์ 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 17,000.00 

     รายได้จากประปา 0.00 0.00 17,000.00 -100.00 % 0.00 
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย์ 

0.00 0.00 17,000.00     17,000.00 
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รายรับจริง ประมาณการ  
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

            

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 0.10 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าขายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง 

18,000.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่าเขียนแบบ
แปลน 

0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00 

     ค่ารับรองสำเนา
และถ่ายเอกสาร 

0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ด
อ่ืน ๆ 

154,340.00 86,180.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 

รวมหมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด 

172,340.00 86,180.10 325,500.00     325,500.00 

หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 

841.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้
จากทุน 

841.00 0.00 0.00     0.00 

หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต ์ 229,504.43 249,471.99 200,000.00 0.00 % 200,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ. กำหนด
แผนฯ 

9,110,493.92 8,446,620.22 10,300,000.00 0.00 % 10,300,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได้ฯ 

1,686,032.02 1,691,648.21 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,635.27 40,742.76 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,994,025.55 3,489,263.83 5,100,000.00 0.00 % 5,100,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 32,209.26 31,305.02 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม 

35,215.75 30,962.18 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

     ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

333,536.00 393,168.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00 

     ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้น้ำบาดาล 

0.00 12,505.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษี
จัดสรร 

15,452,652.20 14,385,687.21 18,370,000.00     18,370,000.00 

หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

            

     เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

14,417,988.00 15,117,746.00 14,500,000.00 0.00 % 14,500,000.00 

รวมหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

14,417,988.00 15,117,746.00 14,500,000.00     14,500,000.00 

รวมทุกหมวด 30,294,547.03 29,707,617.67 33,500,000.00     33,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  33,500,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเกบ็เอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 130,000 บาท 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จำนวน 10,000 บาท 

  ภาษีบำรุงท้องที ่ จำนวน 10,000 บาท 

  ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง จำนวน 100,000 บาท 

  ภาษีปา้ย จำนวน 10,000 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 57,700 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 300 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 3,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหาร 

จำนวน 2,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 600 บาท 

  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 300 บาท 

  ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ จำนวน 16,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตรบัทำการกำจัดสิง่ปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 8,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 15,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ำหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพืน้ที่เกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 2,000 บาท 

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 500 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 99,800 บาท 

  ค่าเช่าหรือบริการ จำนวน 10,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 89,800 บาท 
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 หมวดรายได้จากสาธารณปูโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 17,000 บาท 

  รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์ จำนวน 17,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 325,500 บาท 

  เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 5,000 บาท 

  ค่าเขียนแบบแปลน จำนวน 20,000 บาท 

  ค่ารับรองสำเนาและถา่ยเอกสาร จำนวน 500 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ จำนวน 300,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,370,000 บาท 

  ภาษีรถยนต ์ จำนวน 200,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,300,000 บาท 

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 2,100,000 บาท 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000 บาท 

  ภาษีสรรพสามติ จำนวน 5,100,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 60,000 บาท 

  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม จำนวน 60,000 บาท 

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 500,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,500,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,500,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง    จังหวัดร้อยเอด็ 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,142 67,652 100,000 0 % 100,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,936 2,880 3,247 23.19 % 4,000 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,033,900 6,223,700 6,900,000 -0.72 % 6,850,000 

    เบี้ยยังชีพความพิการ 2,324,000 2,476,000 2,716,800 -0.62 % 2,700,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 108,000 115,500 120,000 0 % 120,000 

    เงินสำรองจ่าย 335,578 162,510 368,519 -13.93 % 317,190 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 569,850 

      
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) 

24,672 25,932 26,514 -8.09 % 24,369 

      
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

112,500 130,000 130,000 0 % 130,000 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

350,000 367,460 569,850 -100 % 0 

รวมงบกลาง 9,362,728 9,571,634 10,934,930     10,815,409 
รวมงบกลาง 9,362,728 9,571,634 10,934,930     10,815,409 
รวมงบกลาง 9,362,728 9,571,634 10,934,930     10,815,409 

รวมแผนงานงบกลาง 9,362,728 9,571,634 10,934,930     10,815,409 

แผนงานบริหารงานทั่วไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 488,520 42.37 % 695,520 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

120,000 120,000 82,000 46.34 % 120,000 

    
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

120,000 120,000 100,000 20 % 120,000 

    

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

198,720 198,720 165,600 20 % 198,720 

    

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,374,480 1,374,480 1,242,000 20 % 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,508,720 2,508,720 2,078,120     2,624,640 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

2,926,527.04 4,625,370.57 5,195,160 -26.09 % 3,840,000 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

84,000 130,300.9 142,920 -41.23 % 84,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 195,306.4 246,000 246,000 -17.07 % 204,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 272,028 530,496 549,372 -30.15 % 383,760 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

27,392 31,512 31,512 -19.84 % 25,260 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,505,253.44 5,563,679.47 6,164,964     4,537,020 

รวมงบบุคลากร 6,013,973.44 8,072,399.47 8,243,084     7,161,660 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 120,000 -58.33 % 50,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 7,872 9,437.5 20,000 0 % 20,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 229,200 329,500 443,200 -1.17 % 438,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 8,800 

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 60,100 
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รวมค่าตอบแทน 293,232 353,587.5 655,900     586,900 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

37,220 28,800 0 0 % 0 

      รายจ่ายใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 0 0 370,400 -78.4 % 80,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพธิีการ 

7,570 16,255 30,000 0 % 30,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      

ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล  ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

2,500 2,500 0 0 % 0 

      

ค่าของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลยั ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

0 0 8,000 0 % 8,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

473,646 271,754 118,000 -15.25 % 100,000 

      โครงการกิจกรรม 5 ส 0 1,017 0 100 % 5,000 

      
โครงการจดัการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของ
เทศบาล 

0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการจดังานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและวันสำคัญของ
ชาติ 

6,110 0 0 100 % 20,000 

      โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  0 0 5,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนา คณุธรรม 
จริยธรรมและเสรมิสรา้ง
คุณภาพชีวิต 

6,860 5,387 0 100 % 10,000 

      

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งานของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล 

0 0 0 100 % 30,000 

      
จัดการเลือกตั้งท่ัวไปและ
เลือกตั้งซ่อมของเทศบาล 

0 0 846,520 -100 % 0 
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      จัดกิจกรรม  5 ส. 0 0 5,000 -100 % 0 

      
จัดงานพระราชพิธี  รัฐพิธี
และวันสำคัญของชาติ  

0 0 20,000 -100 % 0 

      
พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม
และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 

0 0 10,000 -100 % 0 

      

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล 

0 0 250,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 71,265 72,030 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใช้สอย 605,171 397,743 1,762,920     433,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 125,639 68,560 132,000 -24.24 % 100,000 

    วัสดุก่อสร้าง 6,380 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,200 0 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 69,237 54,840 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 7,431 7,145 50,000 -60 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 38,400 37,150 40,000 -50 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 260,287 167,695 302,000     220,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 227,126.45 193,463.97 300,000 0 % 300,000 

    ค่าน้ำประปา คา่น้ำบาดาล 3,693 2,344 20,000 -50 % 10,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,249.76 1,269.02 10,000 -50 % 5,000 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 1,668 6,103 7,000 0 % 7,000 

    
ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

105,544.8 104,088.36 137,000 0 % 137,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 339,282.01 307,268.35 474,000     459,000 

รวมงบดำเนินงาน 1,497,972.01 1,226,293.85 3,194,820     1,698,900 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      
เก้าอี้พนักพิงสูงหุ้มหนัง
ปรับระดับได้ ่

6,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 0 64,800 0 0 % 0 
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      โซฟา 15,000 0 0 0 % 0 

      ตู้เกบ็เอกสาร 0 16,500 0 0 % 0 

      โต๊ะพับ (ขาสแตนเลส) 9,500 10,000 0 0 % 0 

      พัดลมอุตสาหกรรม 0 12,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

      เครื่องขยายเสียงตดิรถยนต ์ 0 0 32,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

      คูลเลอร์สแตนเลส 2,520 0 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล     

21,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับประมวลผล 

0 44,000 0 0 % 0 

      

เครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์อื่น             

      เต็นท์ผ้าใบ 0 0 40,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,020 147,300 79,500     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
ก่อสร้าง/ปรับปรุง /
ซ่อมแซม ห้องน้ำสาธารณะ 

0 0 132,000 -100 % 0 

      
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

0 0 73,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 205,000     0 

รวมงบลงทุน 54,020 147,300 284,500     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

            

      

อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอเมืองสรวง 

24,000 24,000 0 100 % 24,000 
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อุดหนุนเทศบาลตำบลเมือง
สรวงตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 24,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 24,000 24,000 24,000     24,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 24,000 24,000 24,000     24,000 

  งบรายจ่ายอื่น             

  รายจ่ายอื่น             

    รายจ่ายอื่น             

      

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา 
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการาจัดหาหรือ
ปรับปรุงครภุัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 10,000     10,000 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 10,000     10,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,589,965.45 9,469,993.32 11,756,404     8,894,560 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

419,410 0 0 100 % 336,360 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 419,410 0 0     336,360 

รวมงบบุคลากร 419,410 0 0     336,360 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 9,600 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     79,600 
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  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 0 0 100 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการประชุมประชาคม
เพือ่จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

23,580 0 0 100 % 5,000 

      
ประชุมประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 23,580 0 20,000     25,000 

รวมงบดำเนินงาน 23,580 0 20,000     104,600 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 442,990 0 20,000     440,960 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

1,029,900 0 0 100 % 1,661,340 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 39,660 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 0 0 100 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 156,228 0 0 100 % 182,040 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

3,192 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,231,320 0 0     1,925,040 

รวมงบบุคลากร 1,231,320 0 0     1,925,040 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 20,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 20,000 -50 % 10,000 
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    ค่าเช่าบ้าน 75,600 0 0 100 % 132,000 

รวมค่าตอบแทน 75,600 0 20,000     162,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

112,873 77,855 100,000 -80 % 20,000 

      
โครงการประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี

7,658 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่และให้ความรู้ใน
การจัดเก็บรายได ้

4,957 0 0 100 % 10,000 

      
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
และให้ความรู้ในการจดัเก็บ
รายได ้

0 0 10,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 23,450 20,000 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 148,938 97,855 150,000     60,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 14,500 11,482 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 30,307 35,923 50,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 16,000 16,000 30,000 -66.67 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 60,807 63,405 110,000     40,000 

รวมงบดำเนินงาน 285,345 161,260 280,000     262,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      ตู้เก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 

0 0 22,000 -100 % 0 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 0 11,000 22,000     0 

รวมงบลงทุน 0 11,000 22,000     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,516,665 172,260 302,000     2,187,040 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 319,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     319,320 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     319,320 
รวมงานควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายใน 
0 0 0     319,320 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,549,620.45 9,642,253.32 12,078,404     11,841,880 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

223,500 237,300 259,440 8.09 % 280,440 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 324,000 324,000 0 % 324,000 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

36,000 36,000 36,000 0 % 36,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 583,500 597,300 619,440     640,440 

รวมงบบุคลากร 583,500 597,300 619,440     640,440 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

503,400 411,800 203,900 -75.48 % 50,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 21,000 48,000 0 % 48,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงนิช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 4,000 

รวมค่าตอบแทน 503,400 432,800 255,900     102,000 
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  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

12,591 68,000 50,000 -80 % 10,000 

      โครงการจติอาสาพัฒนา 0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

0 0 0 100 % 5,000 

      จิตอาสาพัฒนา 0 0 4,200 -100 % 0 

      
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ-ภัย  

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจำ
เทศบาลตำบลหนองหิน 

0 128,150 0 0 % 0 

      

ฝึกอบรมทบทวนและ
พัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

0 0 50,000 -100 % 0 

      
ฝึกอบรมและทบทวนชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  

0 0 10,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,800 39,370 50,000 -20 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 14,391 235,520 204,200     110,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 10,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 4,800 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,953 25,274 70,000 -57.14 % 30,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 10,000 
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    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 40,953 30,074 155,000     95,000 

รวมงบดำเนินงาน 558,744 698,394 615,100     307,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      เครื่องปรับอากาศ 0 0 64,800 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      ป้ายไฟสามเหลี่ยม 0 14,900 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอแสดงภายขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

0 0 22,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 14,900 86,800     0 

  ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
ก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคาร
ศูนย์  อปพร. 

0 0 72,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 72,000     0 

รวมงบลงทุน 0 14,900 158,800     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
1,142,244 1,310,594 1,393,340     947,440 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สำคัญต่างๆ 

0 0 0 100 % 40,000 

      
โครงการประชาสมัพันธ์
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคญั 

23,253 13,040 0 0 % 0 
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ตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสำคัญต่างๆ 

0 0 32,000 -100 % 0 

      
ทำความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

0 0 40,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 23,253 13,040 72,000     40,000 

รวมงบดำเนินงาน 23,253 13,040 72,000     40,000 
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
23,253 13,040 72,000     40,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

1,165,497 1,323,634 1,465,340     987,440 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

1,209,120 1,280,520 1,372,536 -38.94 % 838,080 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 84,000 -50 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 474,432 529,752 637,752 -83.07 % 108,000 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

16,000 12,000 24,000 -50 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,741,552 1,864,272 2,118,288     1,000,080 

รวมงบบุคลากร 1,741,552 1,864,272 2,118,288     1,000,080 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 25,000 20 % 30,000 

    ค่าเช่าบ้าน 85,500 60,000 72,000 0 % 72,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,480 0 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 93,980 60,000 97,000     102,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

4,800 0 10,000 0 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 137,137 45,864 80,000 -75 % 20,000 
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ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,000 400 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย 141,937 45,864 95,000     55,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 24,410 34,368 40,000 0 % 40,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 10,000 -100 % 0 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 20,000 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,500 2,600 15,000 0 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 29,910 56,968 115,000     85,000 

รวมงบดำเนินงาน 265,827 162,832 307,000     242,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  

0 0 10,000 -100 % 0 

      โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี ้ 0 0 16,500 -100 % 0 

      โต๊ะเอนกประสงค์ 0 30,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

      คลูเลอร์สแตนเลส 0 5,600 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล 

0 22,000 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,600 26,500     0 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการต่อท่อประปาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิน-ป่าแถม  

37,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,300 0 0     0 

รวมงบลงทุน 37,300 57,600 26,500     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
2,044,679 2,084,704 2,451,788     1,242,080 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 618,955 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 579,120 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0     1,252,075 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,252,075 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

0 50,000 0 100 % 10,000 

      
โครงการจดักิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานของครูและ
เด็กนักเรยีน 

0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการจดัฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผูป้กครอง 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการทศันศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษา 

20,000 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะรอบด้านของ
เด็กปฐมวัย 

49,920 0 0 0 % 0 

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-เมืองแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหิน-ป่าแถม (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

71,400 81,600 0 100 % 102,000 

      
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

21,470 35,030 0 100 % 59,040 
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สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-เมืองแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหิน-ป่าแถม 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา) 

      

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านข่อย-เมืองแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหิน-ป่าแถม 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

236,360 288,000 0 100 % 334,425 

      จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 41,500 -100 % 0 

      จัดกิจกรรมวันสำคัญตา่งๆ 0 0 10,000 -100 % 0 

      
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของครูและเด็กนักเรยีน 

0 0 5,000 -100 % 0 

      
จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง 

0 0 15,000 -100 % 0 

      
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจดัการศึกษา 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ข่อย-เมืองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
หิน-ป่าแถม (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)  

0 0 93,500 -100 % 0 

      

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ข่อย-เมืองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
หิน-ป่าแถม (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา) 

0 0 51,980 -100 % 0 

      

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ข่อย-เมืองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนอง
หิน-ป่าแถม (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

0 0 308,700 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 399,150 454,630 545,680     550,465 
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  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 609,351 

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 406,497.02 397,715.64 592,108 -100 % 0 

    วัสดุการศึกษา 138,180 100,000 58,000 3.45 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 544,677.02 497,715.64 650,108     669,351 

รวมงบดำเนินงาน 943,827.02 952,345.64 1,195,788     1,219,816 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     15,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     15,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      

อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  สำหรับโรงเรยีน
บ้านข่อย โรงเรียนหนอง
หินใหญ่วิทยา และโรงเรียน
บ้านหนองหินน้อย 

983,000 918,000 0 0 % 0 

      

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน สำหรับ ร.ร. บ้าน
ข่อย ร.ร. หนองหินใหญ่
วิทยา และร.ร.บ้านหนอง
หินน้อย 

0 0 0 100 % 1,062,600 

      

อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) ตามโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียน สังกัดสพฐ.     
ในเขตเทศบาล 

0 0 916,000 -100 % 0 
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รวมเงินอุดหนุน 983,000 918,000 916,000     1,062,600 

รวมงบเงินอุดหนุน 983,000 918,000 916,000     1,062,600 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
1,926,827.02 1,870,345.64 2,111,788     3,549,491 

รวมแผนงานการศึกษา 3,971,506.02 3,955,049.64 4,563,576     4,791,571 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 0 129,000 78.23 % 229,920 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 129,000     229,920 

รวมงบบุคลากร 0 0 129,000     229,920 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 16,000 200 % 48,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,000     58,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 0 0 100 % 584,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     594,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 16,000     652,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
0 0 145,000     881,920 
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งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

            

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 72,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 72,000     0 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
การป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

0 0 120,000 -100 % 0 

      
โครงการการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

0 0 0 100 % 200,000 

      โครงการชุมชนปลอดขยะ 31,444 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการส่งเสริมและ
รณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อ
ต่างๆ 

9,669 0 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกำลัง
กาย  

49,707 0 0 0 % 0 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามพระประณิธาน  
ศาสตราาจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิะราช
นาร ี

0 20,070 0 0 % 0 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระประณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

0 0 0 100 % 30,000 
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เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิะราช
นาร ี

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

25,410 0 0 0 % 0 

      ชุมชนปลอดขยะ 0 0 30,000 -100 % 0 

      

สัตว์ปลอดโรค         คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.    
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

0 0 35,000 -100 % 0 

      

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเอดส์แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 116,230 20,070 195,000     250,000 

  ค่าวัสดุ             

    
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

28,800 13,661 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 28,800 13,661 50,000     50,000 

รวมงบดำเนินงาน 145,030 33,731 317,000     300,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอน
ง้ิว ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองพุก 
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 
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อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเมือง
แก้ว ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านป่า
แถม ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6       บ้าน
หนองหินน้อย ตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านดง
เค็ง ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
เรือ ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอน
ก่อ ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที1่ บ้านหนอง
หิน ตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที2่ บ้านข่อย 
ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  

0 0 20,000 -100 % 0 

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองหิน 

20,000 20,000 0 100 % 20,000 
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อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้าน
ดอนง้ิว 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้าน
ข่อย 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองพุก 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านเมืองแก้ว 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้าน
ป่าแถม 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองหินน้อย 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้าน
ดงเค็ง 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองเรือ 

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

      

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้าน
ดอนก่อ 

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

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
345,030 233,731 517,000     500,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 345,030 233,731 662,000     1,381,920 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 525,070.33 406,220 -0.86 % 402,720 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 525,070.33 406,220     402,720 

รวมงบบุคลากร 0 525,070.33 406,220     402,720 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 24,000 36,000 66.67 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 29,800 

รวมค่าตอบแทน 0 35,700 75,800     99,800 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 6,348 50,000 -80 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 6,348 50,000     10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 42,048 125,800     109,800 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์
0 567,118.33 532,020     512,520 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ์

            

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
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รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      
โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

0 0 0 100 % 10,000 

      จัดกิจกรรมวันผูสู้งอาย ุ 0 0 28,000 -100 % 0 

      รวมน้ำใจต้านภัยหนาว   0 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 38,000     10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 38,000     10,000 
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห ์
0 0 38,000     10,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 567,118.33 570,020     522,520 

แผนงานเคหะและชมุชน             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

480,460 288,120 209,520 -100 % 0 

    เงินประจำตำแหน่ง 15,000 16,500 60,000 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,120 137,880 146,160 -100 % 0 

    
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

24,000 21,540 18,300 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 654,580 464,040 433,980     0 

รวมงบบุคลากร 654,580 464,040 433,980     0 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 15,000 -100 % 0 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 20,000 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 60,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 5,800 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 100,800     0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 26,190 20,000 -100 % 0 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

52,170 9,740 50,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 16,725 2,120 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 68,895 38,050 70,000     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 0 0 20,000 -100 % 0 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 30,000 60,000 -100 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 30,000 -100 % 0 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,675 13,920 50,000 -100 % 0 

    
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

0 0 50,000 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 54,590 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 23,675 98,510 240,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 92,570 136,560 410,800     0 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภณัฑ์สำนักงาน             

      ตู้เก็บเอกสาร 0 11,000 0 0 % 0 

      
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก  

0 0 5,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์สำรวจ             

      เทปวัดระยะสายไฟ 0 6,000 0 0 % 0 

    
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

            

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล       

0 30,000 0 0 % 0 

      

เครื่องพิมพ์Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สำหรับ
กระดาษ A3 

7,100 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,100 47,000 12,500     0 



ห น ้ า  | 45 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

รวมงบลงทุน 7,100 47,000 12,500     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชมุชน 
754,250 647,600 857,280     0 

งานไฟฟ้าและประปา             

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 402,122 5,200 130,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 402,122 5,200 130,000     0 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 2,950 5,000 100,000 -100 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 32,302 15,170 50,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 35,252 20,170 150,000     0 

รวมงบดำเนินงาน 437,374 25,370 280,000     0 

  งบลงทุน             

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเมืองแก้ว หมู่ที่ 4  

228,000 0 0 0 % 0 

    
ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง ในเขตเทศบาล 

0 0 400,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 228,000 0 400,000     0 

รวมงบลงทุน 228,000 0 400,000     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 665,374 25,370 680,000     0 

งานบำบัดน้ำเสีย             

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการขุดลอกทำความ
สะอาดรางระบายน้ำหรือ
ท่อระบายน้ำ 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 0     30,000 
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รวมงานบำบัดน้ำเสีย 0 0 0     30,000 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,419,624 672,970 1,537,280     30,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

656,700 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 656,700 0 0     0 

รวมงบบุคลากร 656,700 0 0     0 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน 
656,700 0 0     0 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน 

            

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุเทศบาตำบลหนอง
หิน 

41,536 0 0 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝมีือให้กับ
ประชาชน 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม (ลูกคณูบ้าน
หลานคณูเมือง) 

30,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

47,947 0 0 100 % 10,000 

      

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และทัศนศึกษาดูงานของ

121,170 0 0 0 % 0 



ห น ้ า  | 47 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

ชมรมผูสู้งอาย ุ

      
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม(ลูกคณู
บ้านหลานคณูเมือง)  

0 0 30,000 -100 % 0 

      
ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนา
ฝีมือให้กับประชาชน 

0 0 30,000 -100 % 0 

      รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 0 0 10,000 -100 % 0 

      
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอาย ุ

0 0 55,700 -100 % 0 

      
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  

0 0 10,000 -100 % 0 

      
ส่งเสริมสุขภาพและ ทัศน
ศึกษาดูงานของชมรม
ผู้สูงอาย ุ

0 0 20,150 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 240,653 0 165,850     40,000 

รวมงบดำเนินงาน 240,653 0 165,850     40,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความ

เข้มแข็งชุมชน 
240,653 0 165,850     40,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

897,353 0 165,850     40,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

            

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

339,540 362,820 396,000 3.36 % 409,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 339,540 362,820 396,000     409,320 

รวมงบบุคลากร 339,540 362,820 396,000     409,320 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 5,000 -100 % 0 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 0 100 % 5,000 
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    ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 36,000 66.67 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 29,000 

รวมค่าตอบแทน 0 40,800 71,600     94,000 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 30,000 -66.67 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000     10,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 40,800 101,600     104,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 
339,540 403,620 497,600     513,320 

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 

0 104,468 0 100 % 10,000 

      
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

25,675 0 0 100 % 10,000 

      
จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

0 0 60,000 -100 % 0 

      
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 25,675 104,468 90,000     20,000 

รวมงบดำเนินงาน 25,675 104,468 90,000     20,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 25,675 104,468 90,000     20,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
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รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      โครงการจดังานบุญบั้งไฟ 60,000 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการจดังานประเพณี
บุญแห่เทียนพรรษา 

50,000 0 0 100 % 10,000 

      

โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ประเพณีบุญเบิกบ้านและ
วัฒนธรรมของชุมชนในเขต
เทศบาลตำบลหนองหิน 

19,600 0 0 100 % 10,000 

      จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 0 0 50,000 -100 % 0 

      จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ 0 0 60,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 129,600 0 110,000     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 129,600 0 110,000     30,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

            

      
อุดหนุนตามโครงการ
ประเพณีบุญชาวเมือง 

23,348 0 0 0 % 0 

      
อุดหนุนเทศบาลตำบลเมือง
สรวงตามโครงการประเพณี
บุญชาวเมือง 

0 0 0 100 % 5,000 

      
อุดหนุนเทศบาลตำบลเมือง
สรวงตามโครงการประเพณี
บุญชาวเมืองและสงกรานต ์

0 0 30,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 23,348 0 30,000     5,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 23,348 0 30,000     5,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 152,948 0 140,000     35,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนนัทนาการ 
518,163 508,088 727,600     568,320 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 246,840 269,880 200.84 % 811,920 

    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 100 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 150,720 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

0 0 0 100 % 17,340 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 246,840 269,880     1,039,980 

รวมงบบุคลากร 0 246,840 269,880     1,039,980 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 15,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 4,800 

รวมค่าตอบแทน 0 0 14,800     29,800 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

0 0 0 100 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 12,559 30,000 -33.33 % 20,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 120,000 

รวมค่าใช้สอย 0 12,559 30,000     160,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุสำนักงาน 0 0 0 100 % 20,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 100 % 100,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 100 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0     210,000 

รวมงบดำเนินงาน 0 12,559 44,800     399,800 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
0 259,399 314,680     1,439,780 
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งานก่อสร้าง             

  งบลงทุน             

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

    
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตา่ง ๆ 

            

      
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

0 0 0 100 % 164,000 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
โครงการ ก่อสร้าง/
ปรับปรุง /ซ่อมแซม 
ห้องน้ำสาธารณะ 

0 0 0 100 % 416,000 

รวมคา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0     580,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0     580,000 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0     580,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
0 259,399 314,680     2,019,780 

แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             

    
เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

0 326,760 351,120 -4.2 % 336,360 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 326,760 351,120     336,360 

รวมงบบุคลากร 0 326,760 351,120     336,360 

  งบดำเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 10,000 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

0 0 10,000 -100 % 0 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 24,000 150 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

0 0 0 100 % 4,800 

รวมค่าตอบแทน 0 18,070 39,200     74,800 
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  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

0 0 20,000 -50 % 10,000 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองหิน 

0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000     40,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุการเกษตร 59,290 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 59,290 0 30,000     30,000 

รวมงบดำเนินงาน 59,290 18,070 89,200     144,800 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 59,290 344,830 440,320     481,160 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

            

  งบดำเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

            

    
 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตฯิเนื่องในโอกาสต่างๆ 

27,570 1,547 0 100 % 10,000 

    
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

0 0 0 100 % 10,000 

    
 โครงการอนรุักษ์พันธุ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  

0 0 10,000 -100 % 0 

    
 ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรติฯเนื่อง
ในโอกาสต่างๆ 

0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 27,570 1,547 40,000     20,000 

รวมงบดำเนินงาน 27,570 1,547 40,000     20,000 
รวมงานสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
27,570 1,547 40,000     20,000 

รวมแผนงานการเกษตร 86,860 346,377 480,320     501,160 
รวมทุกแผนงาน 27,316,381.47 27,080,254.29 33,500,000     33,500,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลหนองหิน 
อำเภอเมืองสรวง   จังหวัดร้อยเอ็ด                  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง รวม 10,815,409 บาท 
 

งบกลาง รวม 10,815,409 บาท 
   

เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม จำนวน 100,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม
พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงนิเพิ่มค่าครองชีพ
ค่าจ้างชั่วคราว   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1. พรบ.ประกันสงัคม พ.ศ. 2533  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1620 ลว. 22 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอความ

ร่วมมือให้ อปท. ชำระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

3. กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม พ.ศ. 2564 

      

   
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จำนวน 4,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน เพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยตาย หรือสูญหายอันเนื่อง 
มาจากการทำงานให้แก่นายจา้ง  โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
ทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค.)  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เงินทดแทน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธ.ค. 2561  

เร่ือง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 6,850 ,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มอีายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบีย้ยังชพีไว้กบั อปท.ไว้แลว้ โดยจา่ยอัตราเบีย้ยังชีพ 
รายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่อปท.ดำเนนิการตาม 
ข้อ18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการมาก่อนใชฐ้านข้อมูล
จำนวนผู้สงูอายุตามประกาศบญัชีรายชื่อผู้มสีิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพ ผู้สงูอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี 
ย้อนหลังและข้อมูลจำนวนผู้สงูอายุที่ไดบ้ันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.จากประกาศบญัชีรายชื่อฯ  
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- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ

ผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

3. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัต ิ
งานสำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 256 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565ของ อปท. 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 ก.ค. 2564  
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนนุเงนิอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ เงินอุดหนุน สำหรับ
โครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดกิารทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

6. ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542    

เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 2,700,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ 
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวก้ับ อปท.แล้ว โดยคนพิการที่มอีายุ 18 ปี  
ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557และคนพิการที่มีอายุต่ำกวา่ 18 ปี คนละ 1,000 บาท
ต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 (2) แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548  
ที่ได้ดำเนินการจา่ยเงินเบี้ยความพิการ  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 

ความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

2. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

3. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัต ิ
งานสำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 
 
 

      



ห น ้ า  | 55 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 ก.ค. 2564 
เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนนุเงนิอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสงัคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพเงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการสนบัสนนุการจัดสวัสดกิารทางสงัคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

6. ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542    

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 120,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทยไ์ด้รับรองและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาด 
ผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้โดยผูป้่วยเอดส์ 
ที่มีสิทธิจะได้รับเบีย้ยังชพีคนละ 500 ต่อเดือนครบทั้ง 12 เดือน 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้

      

   
 1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์

การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

   

   
 2. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัต ิ

งานสำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

   

   
 3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

   

   
 4. ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพ.ร.บ.แผนและขั้นตอน

การกระจายอำนายฯ พ.ศ. 2542 
   

   
เงินสำรองจ่าย จำนวน 317,190 บาท 

      

 
- เป็นรายจา่ยที่ตั้งไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการ
ป้องกันและยบัยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผน่ดินถล่ม  
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา่และหมอกควัน เป็นตน้  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2563 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

การใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลอืประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัของ 
อปท. 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

   

   
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) จำนวน 24,369 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย รายจ่าย ของ อปท.เก่ียวกับค่าบำรุงสมาคม 
พ.ศ.2555 และข้อบังคับสมาคมสันนบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.2556  กำหนดว่าสมาชิกตอ้งชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสนันิบาตเปน็ราย
ปีตามเกณฑ์ที่ทีป่ระชุมใหญ่เป็นผู้กำหนดโดยพิจารณาจากรายรบัจริงประจำปี
ที่ผ่านมาของเทศบาลยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนนุทกุประเภท 
แต่จะต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกลา่ว
ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาทโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คำนวณได้ ดังนี ้
    1. นำเงินรายรับจริงปีทีล่่วงมาแล้ว (2 ปีย้อนหลัง) ยกเว้นเงนิอุดหนุน 
ทุกประเภท 
    2. นำเงินรายรับจริงตามข้อ 1 คูณ 0.00167 จะได้จำนวนเงนิที่ชำระ 
ในปีนัน้ ๆ  
หมายเหตุ : 0.00167 หมายถึง ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง 
 รายรับจริงปี 2563 x 0.00167 = จำนวนเงนิที่ต้องชำระ 
ในปีงบประมาณ 2565 
 14,591,646.74 x 0.00167 = 24,368.05 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      

   

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย รายจ่ายของ อปท.เก่ียวกับคา่บำรุง
สมาคม พ.ศ.2555 

2. ข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 
3. หนังสือที่ ส.ท.ท. 325/2563 ลว. 12 ต.ค. 2563 เร่ือง การชำระค่าบำรุง

สมาคมสนันบิาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปงีบประมาณ 2564 

   

   
เงินสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 569,850 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.)  ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2500
คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 โดยคำนวณจากประมาณการรายรับของ
ประมาณการรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม/งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการทุกหมวดรายรับ หักด้วยประมาณการรายรับหมวดเงิน
อุดหนุน เงินอุทิศ พันธบัตรเงินกู้ โดยถือปฏิบัติตาม 
1. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
3. กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทนุบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 

4. หนังสือ ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลว. 7 ต.ค. 2563 
5. หนังสือที่ มท 0808.5/ว 31 ลว. 21 ต.ค. 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ

ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เงินสมทบกองทนุหลักประกันสขุภาพ จำนวน 130,000 บาท 

      

 
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุระบบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.เพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ือง การกำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อ
สนับสนนุให้อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   

      

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป รวม 8,894,560 บาท 
 งบบุคลากร รวม 7,161,660 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายกอปท. จำนวน 695,520 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรีตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557 และหนังสือต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี ้
  (1) นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600 เป็นเงิน  331,200 บาท 
  (2) รองนายกเทศมนตรี (จำนวน 2 ราย) ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท 
เป็นเงิน 364,320 บาท 

      

  
 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหนง่ ของนายกเทศมนตรี  
และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายคา่เบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแยกรายละเอียด 
ดังนี ้
  (1) นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000  เป็นเงิน 48,000 บาท 
  (2) รองนายกเทศมนตรี (จำนวน 2 ราย) เดือนละ 3,000 บาท     
เป็นเงิน 72,000 บาท 
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 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงนิค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาลสมาชกิสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  แยกรายละเอียด ดังนี ้
  (1) นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000  เป็นเงิน 48,000 บาท 
  (2) รองนายกเทศมนตรี (จำนวน 2 ราย) ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท  
เป็นเงิน 72,000 บาท 

      

  
 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 198,720 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงนิค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการเทศบาล
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องแยกรายละเอียดดังนี ้   
  (1) เลขานุการนายกเทศมนตร ี ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท  
รวมเป็นเงิน 115,920 บาท 
  (2) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท   
รวมเป็นเงิน 82,800 บาท 

      

  
 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานกุารสภา อปท. จำนวน 1,490,400 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา  
รองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดอืน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี   
รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาลสมาชิก
สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจา่ย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 
และหนังสือสัง่การต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแยกรายละเอียดดังนี ้
  (1) ประธานสภาเทศบาล ในอตัราเดือนละ 15,180 บาท  
รวมเป็นเงิน 182,160 บาท 
  (2) รองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท  
รวมเป็นเงิน 149,040 บาท 
  (3) สมาชิกสภาเทศบาล (จำนวน 10 ราย) ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,159,200  บาท 
 
 
  

      



ห น ้ า  | 59 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

  
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,537,020 บาท 

  
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,840,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล  ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปีดังนี้ 
 (1) ปลัดเทศบาล        เป็นเงิน  568,560  บาท 
 (2) รองปลัดเทศบาล  เป็นเงิน  462,240  บาท 
 (3) หัวหน้าสำนักปลัด       เป็นเงิน  455,520  บาท 
 (4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เป็นเงิน  435,720  บาท 
 (5) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ เป็นเงิน  455,520  บาท 
 (6) นิติกร          เป็นเงิน  402,720  บาท 
 (7) นักทรัพยากรบุคคล      เป็นเงิน  271,200  บาท 
 (8) นักจัดการงานทั่วไป  เป็นเงิน  308,040  บาท 
 (9) เจ้าพนักงานธุรการ (จำนวน 2 ราย) เป็นเงิน 518,280  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น 
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25
ลว. 7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของอปท. ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

  
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล ดังนี้   
 (1) ปลัดเทศบาล เดือนละ 7,000 บาท    เปน็เงิน  84,000 บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น 
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของ อปท. ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 204,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้        
      (1) ปลัดเทศบาล                เดือนละ 7,000 บาท  เป็นเงิน 84,000 บาท 
      (2) รองปลัดเทศบาล           เดือนละ 3,500 บาท   เป็นเงิน 42,000 บาท 
      (3) หัวหน้าสำนักปลัด          เดือนละ 3,500 บาท   เป็นเงิน 42,000 บาท 
      (4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ    เดือนละ 1,500 บาท   เป็นเงิน 18,000 บาท 
      (5) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ เดือนละ 1,500 บาท   เป็นเงิน 18,000 บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น 
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
ลว. 22 ธ.ค. 2558 

   

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 383,760 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้         
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ) เป็นเงิน  167,760  บาท 
 (2) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป)  เป็นเงิน  108,000  บาท 
 (3) พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ)  เป็นเงิน  108,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น 
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง 

4. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจา้ง 
ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 25,260 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว ให้กับพนักงานจา้งของเทศบาลดังนี้        
    (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถ) เดือนละ 626 บาท  
เป็นเงิน  1,260  บาท 
    (2) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทั่วไป) เดือนละ 1,000 บาท   
เป็นเงิน12,000  บาท 
    (3) พนักงานจ้างทั่วไป(นักการ) เดือนละ 1,000 บาท  เปน็เงิน 12,000 บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ดเร่ือง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ

ให้พนักงานเทศบาลลูกจา้งและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบบัที่ 2 
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3. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงาน
จ้างของ อปท. ได้รับเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) 

4. ระเบียบการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจำส่วนราชการ 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)   
งบดำเนินงาน รวม 1,698,900 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 586,900 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 50,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรอืคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.
15 พ.ย. 2560 

4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ในการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ หรือการประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลเลขานกุาร
นายกเทศมนตรี ทีป่รึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายคา่เบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นที่มีความจำเปน็ต้องปฏิบัตงิาน
นอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเปน็สำคัญและให้คำนึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท.  โดยการปฏิบตัิงานต้องเข้าเงื่อนไข
ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานตามหนา้ทีป่กติ    
 2. มีลักษณะงานคือ  
   - ลักษณะงานสว่นใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือ 
   - โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักและได้ปฏบิัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนกังาน หรือ  
   - โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559  เรื่อง ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลา
ราชการของ อปท. พ.ศ.2559  

      

   
ค่าเช่าบา้น จำนวน 438,000 บาท 

     
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับดังนี้  
 (1) ปลัดเทศบาล   เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (2) รองปลัดเทศบาล  เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (3) หัวหน้าสำนักปลัด  เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (5) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (6) นักทรัพยากรบุคคล  เป็นเงิน  48,000  บาท 
 (7) เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  30,000  บาท 

 
    

   

 -  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิก 

ค่าเช่าบา้นตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561 เร่ืองการใช้ใบเสร็จ 

รับเงินจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิก 
ค่าเช่าบา้น 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 60,100 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธไิด้
ตามระเบียบฯ ดังนี ้
 (1) ปลัดเทศบาล   เป็นเงิน  8,800  บาท 
 (2) รองปลัดเทศบาล   เป็นเงิน  8,800  บาท 
 (3) หัวหน้าสำนักปลัด   เป็นเงิน  4,200  บาท 
 (4) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ   เป็นเงิน  3,300  บาท 
 (5) หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่  เป็นเงิน  8,400  บาท 
 (6) นักทรัพยากรบุคคล   เป็นเงิน  4,000  บาท 
 (7) นักจัดการงานทั่วไป   เป็นเงิน  9,600  บาท 
 (8) เจ้าพนักงานธุรการ (2 คน)  เป็นเงิน  13,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย. 2559

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 2 ลว.12 ม.ค. 2561 

เร่ืองประเภทและอัตราเงินค่าเลา่เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

ของ อปท. พ.ศ. 2563 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผูบ้ริหารท้องถิ่น จำนวน 8,800 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ผู้บริหารที่มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ 
ดังนี ้
 (1) นายกเทศมนตรี  เปน็เงิน  8,800  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2559

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 ม.ค. 2561 

เร่ืองประเภทและอัตราเงินค่าเลา่เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

ของ อปท. พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 433,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

   
รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกีย่วกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบีย้ประกันคา่ใช้จา่ยในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า คา่ติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตัง้โทรศัพท์  
ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้  
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณปูโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
อปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการจา้ง
เหมาบริการที่มีความจำเปน็ต่อเนื่อง 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ของ อปท. 
พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.  

      

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท.) 
โดยแยกเป็น 
 (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบุคคล จำนวน 10,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่จ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จา่ยที่เก่ียวเนื่อง 
ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึง่จำเป็นต้องจ่าย
เก่ียวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษาฯลฯ  
 (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้งตามกฎหมายเพื่อจ่ายเปน็คา่อาหาร เครื่องดื่ม
ต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอ่ืน ๆ ซึง่จำเปน็ต้องจ่ายที่
เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การ ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างอปท. กับอปท.  
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ข้อ (1) และ (2) เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ. 2563  
เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของ อปท. พ.ศ. 2562   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล คา่พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำนวน 8,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดบัพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลาสำหรับวาง
อนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตา่ง ๆ  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลว. 16 ก.ย. 2553 รายการ

ค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดวยการเบิกจาย 
คาใชจาย ในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของ อปท. พ.ศ. 2562 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

      

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 100,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางดว่นพิเศษค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
กรณีการเดินทางไปศึกษาดงูาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ 
อปท. 

5. หนังสือ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของ อปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560 เร่ือง การอนุมัติ
ไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ    

โครงการกิจกรรม 5 ส จำนวน 5,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส.  เช่น ค่าวัสด ุ
ค่าจ้างเหมาและอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 191  ลำดับที่ 13 

   

   
โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาต ิ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในพธิีทางศาสนา รัฐพิธี  พระราชพิธี หรอืวันสำคัญตา่งๆ
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอ จังหวัด  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยรัฐบาลหรือตามภารกิจ
อำนาจหนา้ที่   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 187  ลำดับที่ 4 
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โครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 10,000 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างของเทศบาล เชน่ ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ  
ที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 188  ลำดับที่ 6 

   

   
โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและเลือกตั้งซ่อมของเทศบาล จำนวน 50,000 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยที่จำเปน็ในการจัดการเลือกตั้ง เช่น ค่าวสัดุ ค่าจ้างเหมา  
ค่าบัตรเลือกตั้ง และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว3675 ลว. 6 ก.ค. 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการเลือกตั้งท้องถิ่น 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564ของ อปท. 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1705 ลว. 20 มี.ค. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณการใชจ้่ายเงินสะสมและเงินทนุสำรองเงินสะสมของ 
อปท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง   

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 186  ลำดับที่ 1 
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา้งเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล 

จำนวน 30,000 บาท 

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล  เชน่ ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2089 ลว. 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม

สัมมนาและศึกษาดงูานของ อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2747 ลว. 18 พ.ค. 2559 เร่ือง ขอให้พิจารณา

ทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดอปท.เข้าร่วมอบรม 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 2224 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การจัดอาหาร 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่เช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 

4. หนังสือที่ มท ที่ 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางการเบิกค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารบัการฝึกอบรม
ของ อปท. 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560 เร่ือง การอนุมัติ
ไปราชการตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

   

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม 
ทรัพย์สินของ อปท. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
ปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้คา่สิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย สว่น
กรณีที่ อปท. เป็นผู้ดำเนินการซอ่มแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิเองให้ปฏิบัติ ดังนี ้
 1 ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 2 ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณปูโภค 
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   ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท 

      

 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนกังาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิน้เปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของทีใ่ช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิรายจ่ายทีต่้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เชน่ ค่าขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดสุิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดดัแปลง  ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้งฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
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2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  วัสดสุิ้นเปลือง รายจ่ายที่ต้องชำระ
พร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น คา่ขนสง่  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณปูโภค 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1358ลว. 7 พ.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิ
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ของ อปท. 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน้เปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจา่ยเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย ค่าติดตั้ง  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์ประเภทวัสดุคงทน วสัดสุิ้นเปลือง วสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจา่ยเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาทรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต่้องชำระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ เชน่ ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 459,000 บาท 
   ค่าไฟฟา้ จำนวน 300,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายค่าไฟฟา้ในสำนักงานสถานทีส่าธารณะ รวมถึงค่าใช้จา่ยที่ต้องชำระพร้อม
กันเช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการของเทศบาล 
-  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณปูโภคค้างชำระของ อปท. 

5. หนังสือที่ มท 0810.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  

      

   ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานสถานทีส่าธารณะหรืออาคารสถานที่ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
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3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณปูโภคค้างชำระของ อปท. 

5. หนังสือที่ มท 0810.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่
ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมือ่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี ้

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บรกิารดังกล่าวและค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ เช่น  ค่าเชา่เครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรกัษาสาย  ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณปูโภคค้างชำระของ อปท. 

5. หนังสือที่ มท 0810.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รบัแจ้งให้ชำระหนี ้

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 7,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณยี์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ค่าเช่าไปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการของเทศบาล   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณปูโภคค้างชำระของ อปท. 

5. หนังสือที่ มท 0810.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รบัแจ้งให้ชำระหนี ้
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 137,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  คา่โทรภาพ(โทรสาร)  
ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จา่ย
เก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เนต็รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เชน่
ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเชา่ช่องสญัญา ดาวเทียม เป็นตน้และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดงักล่าวและคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค. 2560 เร่ือง การแก้ไขปัญหาหนี้
สาธารณปูโภคค้างชำระของ อปท. 

5. หนังสือที่ มท 0810.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รบัแจ้งให้ชำระหนี ้

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท 
   เงินอุดหนุนอปท.       

    อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏบิตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อำเภอเมืองสรวง 

จำนวน 24,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลเมืองสรวง เพื่อดำเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอเมืองสรวง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น( พ.ศ. 2561 - 2565 )หน้าที่ 195 ลำดับที่ 21 
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  งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท 
   รายจ่ายอื่น       

    ค่าจ้างทีป่รึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ 
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จำนวน 10,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการสถาบนัการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยสำรวจประชาชน  เจ้าหนา้ที่
ของรัฐหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อเทศบาล   
 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ.2546 

   

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 440,960 บาท 
 งบบุคลากร รวม 336,360 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 336,360 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 336,360 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  336,360  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น 
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 
ลว.7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของอปท. ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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งบดำเนินงาน รวม 114,600 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 79,600 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85ลว. 6 ก.ย. 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

      

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 60,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้          
  (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นเงิน 60,000  บาท 
-  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติ

ในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น

ตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561 เร่ืองการใช้ใบเสร็จรับเงิน 

จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบกิค่าเช่าบา้น 

      

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 9,600 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะ
ได้รับ ดังนี้ี้ ่
 (1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน 9,600  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2559

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22ลว. 12 ม.ค. 2561 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ

อปท. พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว 
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ   
ค่าเบี้ยประกันคา่ใช้จา่ยในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาคา่จ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลกัษณะรายจ่ายประเภทนี้  คา่ตดิตั้งไฟฟา้ ค่าติดตัง้
ประปาฯ ค่าติดตัง้โทรศัพท์ คา่ติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณตา่งๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณปูโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของ อปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560 เรื่องการเช่า 
และการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ของ อปท.
พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.  

      

  
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

   

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พกั ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางดว่นพิเศษค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทางไป

ราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม 
ณ ต่างประเทศของ อปท. 
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5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ืองการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของ อปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560 เร่ือง การอนุมัติ
ไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

   โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น คา่วัสด ุค่าจ้างเหมา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่่องดื่ม 
และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทำแผนพฒันาของอปท. พ.ศ.2548

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ.2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  หน้าที่ 193 ลำดับที่ 19 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,187,040 บาท 
 งบบุคลากร รวม 1,925,040 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,925,040 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,661,340 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) ผู้อำนวยการกองคลัง  เป็นเงิน  483,120  บาท 
 (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  396,000  บาท 
 (3) นักวิชาการคลัง    เป็นเงิน  360,240  บาท 
 (4) เจ้าพนักงานพสัดุ     เป็นเงิน   124,080  บาท 
 (5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เป็นเงิน   297,900  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25
ลว. 7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของ อปท.ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 39,660 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี้        
 (1) เจ้าพนักงานพสัดุ   เป็นเงนิ  39,660  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของ อปท.  
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)  
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้        
     (1) ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500     เป็นเงิน  42,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
ลว. 22 ธ.ค. 2558 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 182,040 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้         
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช)ี  
เป็นเงิน 182,040  บาท 

      

   

  - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง 

4. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจา้ง
ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ) 

   

  
งบดำเนินงาน รวม 262,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นที่มีความจำเปน็ต้องปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญและให้คำนึง 
ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท.  โดยการปฏิบตัิงานตอ้งเข้าเงื่อนไข
ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานตามหนา้ทีป่กติ    
 2. มีลักษณะงานคือ  
   - ลักษณะงานสว่นใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือ 
   - โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักและได้ปฏบิัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนกังาน หรือ  
   - โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559  

เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ย เงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559  

      

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 132,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธทิีจ่ะได้รับ ดงันี้          
 (1) ผู้อำนวยการกองคลัง   เป็นเงิน  72,000  บาท 
 (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นเงิน  60,000  บาท 

      

   

 -  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น

ตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561  

เร่ืองการใช้ใบเสร็จรับเงินจากชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน 
ในการประกอบการเบิกค่าเชา่บา้น 
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบีย้ประกันคา่ใช้จา่ยในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า คา่ติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตัง้โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของ อปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560  
เร่ือง การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนตข์อง อปท.
พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.  

      

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ    

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเชา่ที่พัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน คา่ผ่านทางดว่นพิเศษค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548  

เร่ือง การเดินทางไปราชการตา่งประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 
อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท. 

      



ห น ้ า  | 82 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ กรณีพนกังานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของ อปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

   โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บภาษ ี จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บภาษี  
เช่น ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมาและอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -  2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 8     

      

   โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และให้ความรู้ในการจัดเก็บรายได้ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และให้
ความรู้ในการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 9 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อปท. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย 
จากการใช้งานปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่าย 
จากค่าใช้สอย สว่นกรณีที่ อปท. เป็นผู้ดำเนนิการซ่อมแซมบำรงุรักษาทรัพย์สนิ
เองให้ปฏิบัติ ดังนี ้
 1 ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 2 ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีใน
ลักษณะค่าใชส้อย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

  ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 
  วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนกังาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ
ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติรายจ่ายที่ต้อง
ชำระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย คา่ตดิตั้ง  เป็นตน้   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิ้นเปลืองวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวสัดุ   รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาทรายจา่ยที่ต้องชำระพรอ้มกับค่าวัสดุ 
เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 319,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 319,320 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 319,320 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 319,320 บาท 

      
 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนกังานเทศบาลตามตำแหนง่และอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
   (1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เป็นเงิน  319,320  บาท 

 
    

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของอปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษาความสงบภายใน รวม 947,440 บาท 
  งบบุคลากร รวม 640,440 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 640,440 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 280,440 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี้       
  (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปน็เงิน  280,440  บาท 

      

   

 -  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของอปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท 

   

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้กับพนักงานจ้าง ของดังนี ้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานดับเพลิง) จำนวน 3 ราย     
เป็นเงิน  324,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านงานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง 

4. ประกาศ กท.จังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจา้ง
ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 
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   เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 36,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว พนักงานจ้าง ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานดับเพลิง) จำนวน 3 ราย   
ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงนิ  36,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลกัเกณฑ์ 

การให้พนักงานเทศบาลลูกจา้งและพนักงานจา้ง  ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ฉบบัที่ 2 

3. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงาน
จ้างของ อปท. ได้รับเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) 

4. ระเบียบการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจำส่วนราชการ 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 307,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 50,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
ลว.15 พ.ย. 2560 

4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

      

   ค่าเช่าบา้น จำนวน 48,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะไดร้ับ  ดังนี้          

  (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เปน็เงิน  48,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 

      



ห น ้ า  | 87 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 

4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น
ตามคำร้องขอของตนเอง 

5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561  
เร่ืองการใช้ใบเสร็จรับเงินจากชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน 
ในการประกอบการเบิกค่าเชา่บา้น 

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 4,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ดงันี ้
     (1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เปน็เงนิ  4,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย. 2559

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22ลว. 12 ม.ค. 2561 

เร่ืองประเภทและอัตราเงินค่าเลา่เรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของ อปท. พ.ศ. 2563 

      

 ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าเบีย้ประกันคา่ใช้จา่ยในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า คา่ติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตัง้โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้  
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของอปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการ
จ้างเหมาบริการที่มีความจำเปน็ต่อเนื่อง 
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5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนตข์อง
อปท. พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.    

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
 

 
 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เรือ่ง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
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   โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น ค่าวัสดุ
ค่าจ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ หนังสือ หรือหนังสือสั่งการดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน พ.ศ. 2553 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -  2565)  หน้าที่ 140 ลำดับที่ 6 

      

   โครงการฝึกอบรมและทบทวนชดุปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนและพฒันาศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าชดุ
เครื่องแบบ อปพร.เป็นต้น 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ หนังสือ หรือหนังสือสั่งการดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 

6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 4 
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โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าวสัดุ
ค่าจ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบัต ิ

ในการดำเนินการจัดหาพัสดทุี่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

4. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค. 2560 เร่ือง การขับเคลื่อน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565ของ อปท. 

6. หนังสือที่ มท 0810.6/ว 3188 ลว. 28 พ.ค. 2562 เร่ือง ภารกิจในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  161 ลำดับที่ 9 

  

  

  

   
โครงการจิตอาสาพัฒนา จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาพัฒนา เชน่ ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
การดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ หนังสือ หรือหนังสือสั่งการดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทางปฏิบัติ

ในการดำเนินการจัดหาพัสดทุี่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-  2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดบัที่ 1 

  

  

  

 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อปท. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติกรณีเป็นการจา้งเหมาทั้งค่าสิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ อปท. เปน็ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี ้
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปี 
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วสัดุสิ้นเปลืองวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวสัดุ รายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจา่ยที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวสัดุ  เช่น ค่าขนส่ง   
ค่าภาษี ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท.     
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์

การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใชส้อย วัสดุ และค่าสาธารณปูโภค 

  

  

  

   
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิน้เปลือง รวมถึงรายจา่ย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจา่ยเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับค่าวัสดุ เชน่ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์

การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 

  

  

  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่าย
ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เชน่ ค่าขนสง่ ค่าภาษี ค่าประกันภยั  ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
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3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรือ่ง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ประเภทวสัดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษี คา่ประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณปูโภค 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1358ลว. 7 พ.ค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิ
ค่าน้ำมนัเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเตมิน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ของ อปท. 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย   
ค่าติดตั้ง เปน็ต้น 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย  ค่าติดตั้ง
เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์

การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจา่ยของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท 
 

งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญตา่งๆ จำนวน 40,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนชว่งเทศกาล
สำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นตน้  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 
2. หนังสือที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย. 2557  

เร่ือง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลว. 9 เม.ย. 2563  
เร่ือง แนวทางการดำเนนิการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2563 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.4/ว 694 ลว. 2 เม.ย. 2564  
เร่ือง แนวทางการดำเนนิการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2564 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 10 
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แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,242,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,000,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,000,080 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 838,080 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รบั
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นเงิน  455,520  บาท 
 (2) นักวิชาการศึกษา   เป็นเงิน  382,560  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25
ลว. 7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของอปท. ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

   
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้
 (1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท     
เป็นเงิน  42,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)
ลว. 22 ธ.ค. 2558 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ให้กับพนักงานจา้งของเทศบาล  ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทัว่ไป)  เป็นเงิน  108,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  

ลว.30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใชจ้่ายด้าน 
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง 

4. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจา้ง
ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว ให้กับพนักงานจา้งของเทศบาล ดังนี ้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป(คนงานทัว่ไป) เปน็เงิน  12,000  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้

พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลไดร้ับเงินเพิ่ม 
การครองชีพช่ัวคราว ฉบับท่ี 2 

3. หนังสือท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
อปท. ได้รับเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) 

4. ระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำส่วนราชการ 

5. แผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

  งบดำเนินงาน รวม 242,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.การจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิารงานพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  
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   ค่าเช่าบา้น จำนวน 72,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้ 
 (1) ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เดือนละ 6,000 บาท      
เป็นเงิน  72,000  บาท 
-  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น

ตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561  

เรือ่ง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน 
ในการประกอบการเบิกค่าเชา่บา้น 

      

 
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าเบี้ยประกนั
ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษาค่าจา้งเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา
บริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจา่ยประเภทนี้   
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
อปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการ
จ้างเหมาบริการที่มีความจำเปน็ต่อเนื่อง 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนตข์อง
อปท. พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.  
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา 
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561  
เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และการเข้ารับการฝึกอบรมของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรือ่ง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
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   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อปท. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติกรณีเป็นการจา้งเหมาทั้งค่าสิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ อปท. เปน็ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิเอง 
ให้ปฏิบัติ ดังนี ้
 1 ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 2 ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท.พ.ศ. 2562 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เรือ่ง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปี 
ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนกังาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี  คา่ประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วสัดุสิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจา่ยที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น คา่ขนสง่ ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง  เปน็ตน้  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรือ่ง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง  คา่ภาษี  คา่ประกันภัย   
ค่าติดตั้ง เปน็ต้น 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท. พ.ศ. 2562 
6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
8. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่าย 
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติรายจา่ยที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นคา่ขนสง่  ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000  บาท รายจา่ยที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษี   
ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,549,491 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,252,075 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,252,075 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 618,955 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) ครู คศ.2 (ศพด.บ้านหนองหิน) เป็นเงิน  327,031  บาท 
 (2) ครู คศ.1 (ศพด.บ้านข่อย) เป็นเงิน  291,924  บาท 
- เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 4805
ลว. 25 พ.ย. 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตวิิธีการจ่ายเงนิประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจำปีสำหรับ
ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรการศึกษา 

5. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 2070 ลว. 14 ก.ค. 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุน ศ.พ.ด. 

6. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำของบประมาณ เงนิอุดหนุนกรณี อปท.เป็นหน่วย
รับงบประมาณ 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล  ดังนี ้      
     (1) ครู คศ.2 (ศพด.หนองหิน - ป่าแถม)  ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท 
- เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1. พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 4805

ลว. 25 พ.ย. 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัตวิิธีการจ่ายเงนิประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจำปีสำหรับ
ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรการศึกษา 

3. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 2070 ลว. 14 ก.ค. 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน ศ.พ.ด. 

4. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.เป็นหน่วย
รับงบประมาณ 

      



ห น ้ า  | 102 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 579,120 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้  
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
ศพด.บ้านข่อย - เมืองแก้ว  เป็นเงิน  261,480  บาท 
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช้่วยครูผู้ดูแลเด็ก) 
ศพด.หนองหิน - ป่าแถม  เป็นเงิน  209,640  บาท 
 (3) พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเดก็)  เป็นเงิน  108,000  บาท 
- เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกาศ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

2. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 2070 ลว. 14 ก.ค. 2563  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุ ศ.พ.ด. 

3. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.เป็นหน่วย
รับงบประมาณ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. เร่ือง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ฉบบัที่ 6 ประกาศ ณ วนัที่ 2 ธ.ค. 2559 

      

   
เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 12,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราวให้กับพนักงานจา้งของเทศบาล  ดงันี ้
 (1) พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเดก็)  
ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน  12,000  บาท 
- เป็นไปตามพ.ร.บ. ประกาศ และหนังสือสัง่การ  ดังนี ้
1. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เร่ือง มาตรฐาน

ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนกังานจา้ง
ของเทศบาลได้รบัเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบบัที่ 2 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจา้ง และพนักงานจา้ง ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. ระเบียบการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราวข้าราชการ
และลูกจ้างประจำส่วนราชการ 
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งบดำเนินงาน รวม 1,219,816 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 550,465 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
เช่น ค่ารับรอง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสถานที่และคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่จำเป็นและ
เก่ียวข้องค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งชัน ค่าจ้างเหมาจัดนทิรรศการ  
ค่ามหรสพการแสดง และคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธง์าน และ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ ดงันี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.3/ว 2873 ลว. 20 ธ.ค. 2560  

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว. 28 ก.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏิบัติงานตามประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 1 

      

   
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญตา่งๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  
เช่น วันสำคัญตา่งๆของชาติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เปน็ต้น ค่าจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือคำสั่งของอำเภอจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย รัฐบาลหรือตามภารกิจอำนาจหนา้ที่  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 174  ลำดับที่ 13 
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โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและเด็กนักเรียน จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู
และเด็กนักเรียน เช่น ค่าวสัดุ คา่จ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุของ
หน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172  ลำดับที่ 9 

      

   
โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  
เช่น ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ รอ 0023.9/ว071 ลว. 21 มี.ค. 2561 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุของ
หน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  172  ลำดับที่ 8 

      

   
โครงการทัศนศึกษาดงูานเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาดงูานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 6 

   โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแก้ว
และ ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

จำนวน 102,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศ.พ.ด.ของเทศบาลตำบลหนองหินจำนวน 2 แห่ง  
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคา่จัดการเรียนการสอนของ ศ.พ.ด. (รายหัว) 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2–5 ปี ในศ.พ.ด. จำนวนเด็กนักเรียน 60 คน  
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ1,700 บาท/ปี  รวมเป็นเงนิ 102,000 บาท
ได้แก ่
  1) ศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแก้ว จำนวน 34 คน  เป็นเงิน 57,800 บาท 
  2) ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม จำนวน 26 คน เป็นเงิน 44,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ ดงันี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา

สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 2559 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการนำเงนิรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสงักัด อปท. พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนนุทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563  

      

   โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแก้ว
และศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

จำนวน 59,040 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ของศ.พ.ด.ของเทศบาลตำบลหนองหิน
จำนวน 2 แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนนุค่าใช้จา่ย ในการจัดการศึกษา
สำหรับศ.พ.ด. จัดสรรสำหรับเดก็ปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี ใน ศ.พ.ด. จำนวนเด็ก
นักเรียน 48 คน รวมเป็นเงิน 59,040 บาท  ดังนี ้
- ศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแกว้ จำนวน 28 คน เปน็เงิน 34,440 ได้แก ่
  1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงนิ   8,400 บาท 
  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เปน็เงิน 5,600 บาท 
  3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ปี เป็นเงนิ 8,400  บาท 
  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
เป็นเงิน 12,040  บาท 
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- ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม จำนวน 20 คน เป็นเงนิ 24,600 บาท ได้แก ่
  1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  เป็นเงนิ 6,000  บาท 
  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เปน็เงิน 4,000  บาท 
  3) ค่าเครือ่งแบบนักเรียน อัตราคนละ300 บาท/ปี เป็นเงนิ 6,000  บาท 
  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
เป็นเงิน 8,600  บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ ดงันี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา

สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 2559 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการนำเงนิรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสงักัด อปท. พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

   โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแก้ว
และ ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม (ค่าอาหารกลางวนั) 

จำนวน 334,425 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน) ศ.พ.ด.ของเทศบาลตำบลหนองหินจำนวน 2 แห่ง  
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยใน 
ศ.พ.ด. จำนวนเด็กนักเรียน 65 คน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน เป็นเวลา 245 วัน
รวมเป็นเงิน 334,425 บาท ไดแ้ก่ 
  1) ศ.พ.ด.บ้านข่อย-เมืองแก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงนิ 180,075 บาท 
  2) ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม จำนวน 30 คน เป็นเงนิ 154,350 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบ หนังสือ ดงันี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา

สังกัด อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 2559 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการนำเงนิรายได้ของสถานศกึษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสงักัด อปท. พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) 

4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 
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ค่าวัสดุ รวม 669,351 บาท 
  

วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 609,351 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ดังนี ้
1. สำหรับ ศ.พ.ด.สังกัดเทศบาลตำบลหนองหินทั้ง 2 แห่ง จำนวนเด็ก 65 คน
อัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน เป็นเวลา 260 วัน รวมเป็นเงิน 124,553 ได้แก ่
      (1) ศ.พ.ด.บ้านข่อย - เมืองแก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงนิ 67,067 บาท 
      (2) ศ.พ.ด.บ้านหนองหิน-ปา่แถม จำนวน 30 คน เป็นเงนิ   57,486 บาท 
2. สำหรับร.ร.สังกัด สพฐ.  จำนวน  471,387 บาท ได้แก ่
      (1) ร.ร.บ้านข่อย จำนวน 113 คน เป็นเงิน 216,530 บาท 
      (2) ร.ร.หนองหินใหญ่วิทยา จำนวน 110 คน เป็นเงนิ 210,782 บาท 
      (3) ร.ร.บ้านหนองหินน้อย จำนวน 30 คน เป็นเงนิ 57,486 บาท 
- เป็นไปตามระเบยีบ/หนงัสือสัง่การ ดังนี ้
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 

เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท.  

      

   วัสดุการศึกษา จำนวน 60,000 บาท 

      

 
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศกึษา ประเภทวัสดุคงทน วสัดุสิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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งบลงทุน รวม 15,000 บาท 
 

ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท 
  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
   

   
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จำนวน 15,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พ.ค. 2563 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอปุกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพ.ค. 2563 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
คร้ังที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5 

  

  

  

งบเงินอุดหนุน รวม 1,062,600 บาท 
 

เงินอุดหนุน รวม 1,062,600 บาท 
  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
   

   
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั สำหรับร.ร.บ้านข่อย ร.ร.หนองหินใหญ่วิทยา 
และร.ร.บ้านหนองหินน้อย 

จำนวน 1,062,600 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา
(อาหารกลางวนั) ร.ร. สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา(สพฐ.)  จำนวน 3 แห่ง
จำนวนเด็กนักเรียน 253 คน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ได้แก ่
  (1) ร.ร.บ้านข่อย จำนวน 113 คน เป็นเงิน 474,600 บาท 
  (2) ร.ร.หนองหินใหญ่วิทยา จำนวน 110 คน เป็นเงิน 462,000 บาท 
  (3) ร.ร.บ้านหนองหินน้อย จำนวน 30 คน เปน็เงิน 126,000 บาท 

   

    

- เป็นไปตามระเบยีบ/หนงัสือสัง่การ ดังนี ้
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 

เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565ของ อปท. 

   



ห น ้ า  | 109 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 881,920 บาท 
 งบบุคลากร รวม 229,920 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 229,920 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 229,920 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) นักวิชาการสาธารณสุข   เป็นเงิน  229,920  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25
ลว. 7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของ อปท.ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

      

  งบดำเนนิงาน รวม 652,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย.2561

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ค่าเช่าบา้น จำนวน 48,000 บาท 

      

 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้          
  (1) นักวิชาการสาธารณสุข  เป็นเงิน  48,000  บาท 
-  เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น

ตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561 เร่ืองการใช้ใบเสร็จ 

รับเงินจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิก 
ค่าเช่าบา้น 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 594,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

   

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 584,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกนักับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติ 
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลหนองหิน เช่น เงนิคา่ตอบแทน
สมาชิก อปพร.พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ผู้ปฏิบัติหนา้ที่
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตวิ่าด้วย

ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลว. 8 ก.พ. 2560  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติสำหรับอปท.ในการช่วยเหลอื อปท. 
และจังหวัดทีป่ระสบสาธารณภยัตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2560 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด มท 0808.2/ว 7271 ลว. 26 ธ.ค. 2560 เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย
พลเรือนของ อปท.พ.ศ. 2560 
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  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 500,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 200,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปอ้งกันและระงบัโรคติดต่อ เช่นการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการป้องกันรวบคุม 
โรคไข้เลือดออกเป็นต้น โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการเฝ้าระวังควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ  
ป้ายประชาสัมพนัธ์ นำ้ยาพ่นหมอกควัน ฯลฯ   เป็นตน้ และคา่ใช้จ่ายอืน่ๆ  
ในการควบคุมโรค 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 9 เม.ย. 2563  

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จา่ยงบประมาณของ อปท.เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลว. 8 พ.ค. 2563  
เร่ือง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย
ยุงลายปี 2563 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลว. 22 เม.ย. 2564  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการดำเนนิการและการใช้จา่ยงบประมาณในการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที ่

6. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 
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โครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ เช่น ค่าวัสดุ
ค่าจ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

ลว. 18 ต.ค. 2560 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 

เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 146 ลำดับที่ 8 

      

   
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า ตามพระประณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติยะราชนาร ี

จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมาร ี กรมพระศรีรสวางควัฒนะวรขัตติยราชนารี  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0810.5/ว2072 ลว. 5 ก.ค. 2561  

เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปดา้นสาธารณสุขของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุน อปท. พ.ศ. 2559  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ด่วนที่สุดที่ มท 0819.3/
ว 4524 ลว. 7 พ.ย. 2562 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผูต้ิดต่อ
สำหรับการบนัทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data 

6. หนังสือที่ มท 0810.5/ว 4025 ลว. 14 ธ.ค. 2561 เร่ือง นโยบายการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  147 ลำดับที่ 9 
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 ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 50,000 บาท 

   

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง  
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสด ุรายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  
เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของอปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

   

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
 

เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 
  

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน 
   

   
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านหนองหิน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 22 
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   อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนงิ้ว จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านดอนงิ้ว ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 31 

      

   อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านข่อย จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านข่อย ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 23 

      

   อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองพุก จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหนองพุก ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 24    
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 4
บ้านเมืองแก้ว ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 25 

      

   อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านป่าแถม จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านป่าแถม ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 26 
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 อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินน้อย จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านหนองหินน้อย ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 27 

  

  

  

   
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านดงเค็ง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 28 
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อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านหนองเรือ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 29 

  

  

  

   
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านดอนก่อ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านดอนก่อ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เร่ือง หลักเกณฑ์การ

จดัสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ลว. 30 ต.ค. 2563 

5. หนังสือที่ มท 0810.8/ว 4002 ลว. 25 ธ.ค. 2563 เร่ือง คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท.  
เป็นหน่วยรับงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 30 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ รวม 512,520 บาท 

งบบุคลากร รวม 402,720 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 402,720 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 402,720 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล  ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี ้
 (1) นักพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน 402,720  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25
ลว. 7 มี.ค. 2559 เร่ือง การดำเนินการบริหารบุคคลของ อปท.ในระบบแทง่ 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 13
ลว. 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

 งบดำเนินงาน รวม 109,800 บาท 
 

 ค่าตอบแทน รวม 99,800 บาท 
  

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ค่าเช่าบา้น จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้          
  (1) นักพัฒนาชุมชน    เป็นเงิน  60,000  บาท 

  
  

  

   

  - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547  

เร่ือง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้นตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561 เร่ืองการใช้ใบเสร็จ 

รับเงินจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิก
ค่าเช่าบา้น 

 

 

 

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 29,800 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ดงันี ้
 (1) นักพัฒนาชุมชน       เป็นเงนิ  29,800  บาท 

  
  

  

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.

2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว.12 ม.ค. 2561 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของ อปท. พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และหลักฐานประกอบการเบิกจา่ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการรวมทั้ง
วิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

  

  

  



ห น ้ า  | 122 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
  

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เชน่ ค่าพธิีทางศาสนา ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และคา่ใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องค่าใช้จ่าย 
ในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง  
และค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพันธง์านและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่จำเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ. 2559 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.6/ว709 ลว. 30 มี.ค. 2560  
เร่ือง การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาตปิระจำปี 2560 

5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว5547 ลว 28 ก.ย. 2561  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานตามประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156  ลำดับที่ 1 

  

  

  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบำบัดน้ำเสีย รวม 30,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายนำ้หรือท่อระบายนำ้ จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อใช้จ่ายในโครงการขุดลอกทำความสะอาดรางระบายนำ้หรือท่อระบายน้ำ
เช่น ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงานฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  

พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2549 
3. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98  ลำดับที่ 55 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท 

 ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

 
 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

 
  

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพฒันาฝีมือให้กับประชาชน จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีกมือ
ให้กับประชาชน โดยมีค่าใชจ้่ายประกอบด้วย  ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการใช ้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร คา่พิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนงัสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบ้รรจุเอกสารสำหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดงูาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าปา้ยโครงการค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133  ลำดับที่ 1 

      

   
โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน เชน่ ค่าวัสดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564เร่ือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 161 ลำดับที่ 11 
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โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้สงูอายุ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเชน่ ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 เร่ือง แนวทาง

ปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 10 

      

   
โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  การจัดกิจกรรม
อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำ
ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดงีามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉนัท์ โดยเน้นการมสี่วนรว่มของประชาชนในชุมชน  เพื่อสร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาของ อปท.  
พ.ศ.2559 

5. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุของ
หน่วยงานของรัฐ 

6. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 160 ลำดับที่ 8 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 513,320 บาท 

งบบุคลากร รวม 409,320 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 409,320 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 409,320 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี  ดังนี ้
 (1) นักสันทนาการ  เป็นเงิน  409,320  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสอืสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านงานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของอปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

งบดำเนินงาน รวม 104,000 บาท 
 ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นที่มีความจำเปน็ต้องปฏิบัต ิ
งานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญและให้คำนึง 
ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท.  โดยการปฏิบตัิงานตอ้งเข้าเงื่อนไข
ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ปกติ    
 2. มีลักษณะงานคือ  
   - ลักษณะงานสว่นใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือ 
   - โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกทีต่ั้งสำนักและได้ปฏบิัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนกังาน หรือ  
   - โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน  
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- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559  

เร่ืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจา่ย เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559  

  ค่าเช่าบา้น จำนวน 60,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี ้
 (1) นักสันทนาการ  เป็นเงิน 60,000 บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการสว่นทอ้งถิ่น 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการจัดขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท. 
4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547  

เร่ือง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้นตามคำร้องขอของตนเอง 
5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561 เร่ืองการใช้ใบเสร็จ 

รับเงินจากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิก 
ค่าเช่าบา้น 

   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 29,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ดงันี ้
 (1) นักสันทนาการ  เป็นเงนิ 29,000 บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.

2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว.12 ม.ค. 2561 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของ อปท. พ.ศ. 2563 
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 ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

      



ห น ้ า  | 128 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ          

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด  
เช่น ค่าเชา่หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจำสนามค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่จัดการแข่งขันกีฬาค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือ
ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งชัน เพื่อเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับสถานที่ เชน่ ค่าสถานทีจ่ัดงาน คา่เช่า หรือค่าบริการวสัดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการรักษา 
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดคา่ใช้จา่ยในการตกแต่ง  
จัดสถานที่ ค่าสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ฯลฯ  
 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน  

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 162 ลำดับที่ 2 

      

   โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดบัต่างๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เช่น ค่าใช้จา่ยสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอบ ค่าใช้จ่ายในการฝกึซ้อมกีฬา 
ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและ
ผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชดุกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้าของ 
ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาของ 
อปท. พ.ศ. 2559 
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3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชมุของ
หน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 3 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 35,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท 
 ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ          

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ เช่น ค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 182  ลำดับที่ 3 

      

   โครงการจัดงานประเพณบีุญแห่เทียนพรรษา จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณบีญุแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 182  ลำดับที่ 2 
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   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณบีุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลหนองหิน 

จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญเบิกบ้าน
และวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน เช่น คา่วัสดุ ค่าจา้งเหมา
และอ่ืนๆที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 

3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  
เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 184  ลำดับที่ 7 

      

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
 เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
  เงินอุดหนุนอปท.    

   อุดหนุนเทศบาลตำบลเมืองสรวงตามโครงการประเพณีบุญชาวเมือง จำนวน 5,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีบุญชาวเมือง  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
4. หนังสือเทศบาลตำบลเมืองสรวง ที่ รอ 53205/ว 121 ลว. 21 ก.ค. 2564 

เร่ือง พิจารณาตั้งงบประมาณเงนิอุดหนุนโครงการประเพณีบุญชาวเมือง 
ประจำปี 2565 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 184  ลำดับที่ 8 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,439,780 บาท 

งบบุคลากร รวม 1,039,980 บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,039,980 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 811,920 บาท 

 

 
 

  
  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี้       
 (1) ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นเงิน  197,280  บาท 
 (2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา เป็นเงิน  328,800  บาท 
 (3) นายช่างโยธา  เป็นเงิน  285,840  บาท 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้

1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านงานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของอปท.ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบบัที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรือ่ง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 ) 

      

  เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ดังนี้         
 (1) ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท     เป็นเงนิ  42,000  บาท 
 (2) หัวหน้าฝ่ายการโยธา เดือนละ 1,500 บาท     เป็นเงนิ  18,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านงานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10 )
ลว. 22 ธ.ค. 2558 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 150,720 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้กับพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้  
   (1) ผช.ชา่งไฟฟ้า   เป็นเงิน  150,720  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง 

4. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนกังานจา้ง
ฉบับที่ 6 ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2559 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง จำนวน 17,340 บาท 

      

  
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชพีชั่วคราว ให้กับพนักงานจา้งของเทศบาล  
    (1) ผช.ชา่งไฟฟ้า เป็นเงิน  17,340  บาท 

      

   

  - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. ประกาศ กท. จังหวัดร้อยเอ็ดเร่ือง   มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์

การให้พนักงานเทศบาลลูกจา้งและพนักงานจา้ง ของเทศบาลได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบบัที่ 2 

3. หนังสือที่ มท 0809.3/ว 1372 ลว. 1 ก.ค. 2558 
 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของ อปท. ได้รับเงนิเพิ่ม 
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. ระเบียบการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว
ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

  งบดำเนินงาน รวม 399,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 29,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 15,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85ลว. 6 ก.ย. 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 

4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นที่มีความจำเปน็ต้องปฏิบัติ 
งานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญและให้คำนึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท.  โดยการปฏิบตัิงานต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อ
ดังนี ้
 1. ปฏิบัติงานตามหนา้ทีป่กติ    
 2. มีลักษณะงานคือ  
   - ลักษณะงานสว่นใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตัง้สำนักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น
นอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานหรือ 
   - โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักและได้ปฏบิัติงานนั้น
นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนกังาน หรือ  
   - โดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตน  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559 
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559  

เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. พ.ศ.2559  

      

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 4,800 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ดงันี้     
 (1) นายช่างโยธา  เป็นเงนิ  4,800  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.

2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว.12 ม.ค. 2561 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของ อปท. พ.ศ. 2563 
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 
  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร คา่เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก 
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ยกเว้น  ค่าเช่าบา้น) 
ค่าโฆษณาและเผยแพร ่(รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบีย้ประกันคา่ใช้จา่ยในการดำเนนิคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า คา่ติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตัง้โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือสัง่การ  ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและคา่สาธารณูปโภค 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของอปท. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1859 ลว. 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการ
จ้างเหมาบริการที่มีความจำเปน็ต่อเนื่อง 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใช้และบำรุงรักษารถยนตข์อง
อปท. พ.ศ. 2548 

6. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 2563 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจา้งเอกชนและการเบิกจ่ายเงินคา่จ้างเหมาบริหารของ อปท.  

      

  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบนั 
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4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 120,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ อปท. ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหายจาก
การใช้งานปกติกรณีเป็นการจา้งเหมาทั้งค่าสิ่งของและคา่แรงงาน ให้จ่ายจาก 
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ อปท. เปน็ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิเองให้
ปฏิบัติ ดังนี ้
 1 ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 2 ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสด ุ
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 

อปท.พ.ศ. 2562 
2. หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
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  ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท 
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

 
-   เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนกังาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจา่ยเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษี  คา่ประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จำแนกประเภทรายรบั - รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีอง อปท. 
3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561 เรื่อง การกำหนด

หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำปีที่เบิกจา่ย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จำนวน 100,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  วสัดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง   
ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายทีต่อ้งชำระพร้อมกับ
ค่าวัสดุ  เชน่ ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561  
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจา่ยในลกัษณะค่าใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจา่ยเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี คา่ประกันภัย ค่าติดตั้ง
เป็นต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561  
เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ย
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จำนวน 50,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ ประเภทวสัดุคงทน  วัสดสุิ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดดัแปลง   ต่อเติม  หรอืปรับปรุงวัสดุ   รายจา่ยเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพยส์ินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น คา่ขนส่ง คา่ภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เปน็ต้น   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1358 ลว. 7 พ.ค. 2563  
เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใชบ้ัตรเติมนำ้มันรถ
ราชการ (Fleet Card) ของ อปท. 
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  วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วสัดุสิน้เปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000  บาท รายจา่ยที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง ค่าภาษ ี
ค่าประกันภัย  คา่ติดตั้ง เปน็ต้น  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561  
เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ย
ประจำปีที่เบิกจา่ยในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
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 งานก่อสร้าง รวม 580,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 580,000 บาท 
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 580,000 บาท 
   ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตา่ง ๆ        
    ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน 164,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนกังาน
เทศบาลตำบลหนองหิน ตามแบบของทางเทศบาล เชน่ ค่าวสัดุ ค่าจ้าง
เหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนนิโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค ์ 

- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

อปท.พ.ศ. 2562 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
คร้ังที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 6  ลำดับที่ 1 

   

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซอ่มแซม ห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 416,000 บาท 

    

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม 
ห้องน้ำสาธารณะ ตามแบบของเทศบาล เชน่ ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา และ
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์  

- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  

พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของอปท.พ.ศ. 2562 
4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
คร้ังที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 7  ลำดบัที่ 3 
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แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 481,160 บาท 
 งบบุคลากร รวม 336,360 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 336,360 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 336,360 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้กับพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจำปี ดังนี้       
   (1) นักวิชาการเกษตร  เป็นเงิน  336,360  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลว. 30 ธ.ค. 2558 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายดา้น
งานบริหารบุคคลของ อปท. 

3. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลว. 1 ก.ค. 2558 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจา้งของอปท.ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

4. หนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 313
ลว. 17 ก.พ. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

5. แผนอัตรากำลงัสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) 

   

  งบดำเนินงาน รวม 144,800 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 74,800 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
บุคคลหรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง    
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
3. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว.15 พ.ย.2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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ค่าเช่าบา้น จำนวน 60,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ ดังนี้          
 (1) นักวิชาการเกษตร  เป็นเงิน  60,000  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 2559  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินคา่เช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

3. หนังสือที่ 0808.32/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 2561  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในที่พักของ อปท. 

4. หนังสือที่ 0808.32/ว 3360 ลว. 7 ต.ค. 2547  
เร่ือง สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้นตามคำร้องขอของตนเอง 

5. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1583 ลว. 30 พ.ค. 2561  
เร่ือง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน 
ในการประกอบการเบิกค่าเชา่บา้น 

   

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

   

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจา้งประจำ จำนวน 4,800 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ ดงันี ้
 (1) นักวิชาการเกษตร   เป็นเงิน  4,800  บาท 

      

   

 - เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2559

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและคา่เล่าเรียน 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว.12 ม.ค. 2561 

เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา 

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ของ อปท. พ.ศ. 2563 
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 ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 
  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ       
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจักร เชน่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผา่นทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  ฯลฯ   
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548 เร่ือง การเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตา่งประเทศ
ของ อปท. 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม และการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบนั 

4. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 1676 ลว. 19 มี.ค. 2558  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา
อบรม ณ ต่างประเทศของอปท. 

5. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 5 ลว. 27 ม.ค. 2560 เร่ือง การเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ กรณพีนักงานส่วนท้องถิ่นถูกสั่งประจำสำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

6. หนังสือที่ มท 0809.2/ว 2709 ลว. 19 พ.ค. 2560 เร่ือง หลักเกณฑ์และ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมทั้งวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

7. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการเบิกค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของอปท. 

8. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 6499 ลว. 15 พ.ย. 2560  
เร่ือง การอนุมัติไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2555  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

9. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1827 ลว. 26 มี.ค. 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่ง
เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
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   โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน จำนวน 30,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองหิน เช่น ค่าวสัดุ ค่าจา้งเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปน็ต้น 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561 

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

4. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

      

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

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดสุิ้นเปลือง รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น คา่ขนส่ง  คา่ภาษี ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง เปน็ต้น 
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของ อปท. พ.ศ. 2562 
2. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 2564  

เร่ือง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจา่ย งบประมาณรายจา่ย
ประจำปีของ อปท. 

3. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 2561  
เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายของ อปท. 

4. หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1627 ลว. 22 มี.ค. 2564  
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่เบิกจา่ยในลกัษณะค่าใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค 
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 

งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท 
 

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
  

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 
   

   
โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสตา่งๆ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
เนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปลูกตามที่สาธารณะ สองข้างทางหรือริมหนองน้ำ
สาธารณะ เช่น คา่วัสดุคา่จ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์
- เป็นไปตาม พรบ. /ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. หนังสือด่วนทีสุ่ดที่ รอ 0023.9/ว 071 ลว. 21 มี.ค. 2561  

เร่ือง แนวทางปฏบิัติในการดำเนินการจัดหาพสัดุที่เก่ียวกับค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารงานค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ของหน่วยงานของรัฐ 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 4 

  
 

  

   โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 10,000 บาท 

      

 
- เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พชือันเนื่องมา 
จากพระราชดำริ เช่น คา่วัสดุ คา่จ้างเหมา และอ่ืนๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตาม พรบ. ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1. พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
2. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
3. หนังสือที่มท 0810.6/ว 1470 ลว. 24 ก.ค. 2560   

เร่ือง การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

4. หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 2564 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปี พ.ศ. 2565
ของ อปท. 

- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2 
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 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          
          

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    
 
 
  

  

แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

    
        

งบ 
กลาง 

งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,000                     4,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000                     100,000 

เงินสำรองจ่าย 317,190                     317,190 

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,700,000                     2,700,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 120,000                     120,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,850,000                     6,850,000 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                         

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย(ส.ท.ท.) 

24,369                     24,369 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

569,850                     569,850 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

130,000                     130,000 

งบ 
บุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง
นายก/รองนายก 

  120,000                   120,000 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/ 

  1,490,400                   1,490,400 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

  120,000                   120,000 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

  198,720                   198,720 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  695,520                   695,520 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   565,800 324,000 687,120           150,720   1,727,640 

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  6,157,020 280,440 1,457,035 229,920 402,720     409,320 811,920 336,360 10,084,735 

เงินประจำตำแหน่ง   246,000   84,000           60,000   390,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนทอ้งถิ่น 

  123,660                   123,660 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง   25,260 36,000 24,000           17,340   102,600 

งบ 
ดำเนินงาน 

ค่าตอบแทน 

ค่าเช่าบ้าน   630,000 48,000 72,000 48,000 60,000     60,000   60,000 978,000 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

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

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  80,000 50,000 30,000 10,000 10,000       15,000 10,000 205,000 

ค่าเบี้ยประชุม   20,000                   20,000 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

  69,700 4,000     29,800     29,000 4,800 4,800 142,100 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  8,800                   8,800 

ค่าใช้สอย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   110,000 40,000 25,000           120,000   295,000 



ห น ้ า  | 147 

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลหนองหิน 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและ
พิธีการ 

  30,000                   30,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

                        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ   20,000 10,000 10,000 584,000         20,000   644,000 

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 

  8,000                   8,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจกัร 

  130,000 10,000 20,000 10,000 10,000     10,000 20,000 10,000 220,000 

โครงการการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

        200,000             200,000 

โครงการกิจกรรม 5 ส   5,000                   5,000 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ       10,000               10,000 

โครงการขุดลอกทำความสะอาด
รางระบายน้ำหรือท่อระบายนำ้ 

            30,000         30,000 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

                10,000     10,000 

โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและ
เลือกตั้งซ่อมของเทศบาล 

  50,000                   50,000 
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โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอาย ุ           10,000           10,000 

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ต่างๆ 

      10,000               10,000 

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ                 10,000     10,000 

โครงการจัดงานประเพณีบุญแห่
เทียนพรรษา 

                10,000     10,000 

โครงการจัดงานพระราชพธิี รัฐ
พิธีและวันสำคัญของชาต ิ

  20,000                   20,000 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของครูและเด็กนักเรียน 

      5,000               5,000 

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง 

      10,000               10,000 

โครงการจิตอาสาพัฒนา     5,000                 5,000 

โครงการชุมชนปลอดขยะ         20,000             20,000 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 

    40,000                 40,000 

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษา 

      20,000               20,000 

โครงการประชาสัมพันธก์าร
จัดเก็บภาษ ี

  10,000                   10,000 

โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

  5,000                   5,000 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง
หิน 

                    30,000 30,000 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯเนื่องในโอกาสต่างๆ 

                    10,000 10,000 

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน     20,000                 20,000 
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และบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมและทบทวน
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 

    20,000                 20,000 

โครงการฝึกอบรมอาชพีและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชน 

              10,000       10,000 

โครงการพัฒนา คุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 

  10,000                   10,000 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 

    5,000                 5,000 

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 

                10,000     10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

              10,000       10,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

              10,000       10,000 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

              10,000       10,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอ่ย-เมือง
แก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิน-ป่าแถม (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

      102,000               102,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็บ้านขอ่ย-เมือง
แก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิน-ป่าแถม (ค่าใชจ้่ายใน
การจัดการศึกษา) 

      59,040               59,040 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอ่ย-เมือง
แก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหิน-ป่าแถม (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

      334,425               334,425 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระประณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี 

        30,000             30,000 

โครงการอนุรักษ์พันธุพ์ืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

                    10,000 10,000 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี
บุญเบิกบ้านและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล
หนองหิน 

                10,000     10,000 

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล พนกังานจ้าง
เทศบาล 

  30,000                   30,000 

โครงการออกหนว่ยบรกิาร
เคลื่อนที่และให้ความรู้ในการ
จัดเก็บรายได ้

  10,000                   10,000 

รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ   80,000                   80,000 
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ค่าวัสด ุ

วัสดุก่อสร้าง   10,000 10,000                 20,000 

วัสดุการเกษตร     10,000 10,000             30,000 50,000 

วัสดุการศึกษา       60,000               60,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์   30,000   15,000           10,000   55,000 

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

วัสดุงานบ้านงานครัว       619,351               619,351 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   50,000 30,000             50,000   130,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ     10,000             100,000   110,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   20,000 30,000             30,000   80,000 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์         50,000             50,000 

วัสดุสำนักงาน   130,000   40,000           20,000   190,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล   10,000                   10,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์   5,000                   5,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์   7,000                   7,000 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  137,000                   137,000 

ค่าไฟฟ้า   300,000                   300,000 

งบ 
ลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

                        

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

      15,000               15,000 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                         

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

                        

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง /
ซ่อมแซม ห้องน้ำสาธารณะ 

                  416,000   416,000 
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ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานเทศบาล 

                  164,000   164,000 

งบ 
เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                        

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                         

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
สำหรับ ร.ร. บ้านขอ่ย ร.ร. 
หนองหินใหญ่วิทยา และร.ร.
บ้านหนองหินน้อย 

      1,062,600               1,062,600 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหิน 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้านดอนงิว้ 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 2 บ้านข่อย 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองพุก 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านเมืองแก้ว 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแถม 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหินน้อย 

        20,000             20,000 
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อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเรือ 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านดอนก่อ 

        20,000             20,000 

อุดหนุนตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสรวง 

  24,000                   24,000 

อุดหนุนเทศบาลตำบลเมือง
สรวงตามโครงการประเพณีบุญ
ชาวเมือง 

                5,000     5,000 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น 

รายจ่ายอื่น                         

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา วจิัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อการาจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  10,000                   10,000 

รวม 10,815,409 11,841,880 987,440 4,791,571 1,381,920 522,520 30,000 40,000 568,320 2,019,780 501,160 33,500,000 
 


