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      ตามท่ี นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม ไดเ้สนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5  ต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เพ่ือทราบถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล
ตลอดจนหลักการและแนวทางการบริหารำเนินงานในกิจการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  
 อาศัยอำนาจตามความ มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประกอบกับ ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 สถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ในปีงบประมาณารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,400,000 บาท และ ประมาณการรายจ่ายทั่วไปเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  33,400,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                              ประกาศ  ณ  วันที ่   8   เดอืนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
   (นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ) 
   นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม 
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อำเภอกระนวน     จังหวัดขอนแก่น 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลน้ําออม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลน้ําออม จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาเทศบาลตําบลน้ําออมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบลน้ําออม จึงขอ
ชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 14,040,507.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,904,780.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,953,635.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 70,370.24 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 2,293,811.43 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,959,908.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 10,591.80 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 221,486.90 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 141,886.04 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 8,115.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,827,545.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,746,783.64 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 18,996.26 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 26,525,001.56 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 8,904,124.94 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,972,440.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,005,530.10 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,528,686.52 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,114,220.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 78,255.74 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,195,100.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําออม
อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 10,591.80 139,900.00 138,900.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

221,486.90 243,590.00 234,340.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 141,886.04 152,100.00 152,100.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 8,115.00 81,000.00 8,200.00

หมวดรายไดจากทุน 3,500.00 0.00 3,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 385,579.74 616,590.00 537,040.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,827,545.32 18,780,000.00 18,859,550.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,827,545.32 18,780,000.00 18,859,550.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,746,783.64 14,003,410.00 14,003,410.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,746,783.64 14,003,410.00 14,003,410.00

รวม 27,959,908.70 33,400,000.00 33,400,000.00
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำออ้ม 

อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

2. รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ป� 2563 

ประมาณการ 

ป� 2564 

ประมาณการ 

ป� 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

 งบกลาง 8,904,124.94 9,405,840.00 9,959,112.00 

 งบบุคลากร 9,972,440.00 11,793,160.00 11,813,760.00 

 งบดำเนินงาน 5,005,530.10 8,534,600.00 7,708,878.00 

 งบลงทุน 1,528,686.52 2,397,400.00 2,607,050.00 

 งบเงินอุดหนุน 1,114,220.00 1,269,000.00 1,311,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,525,001.56 33,400,000.00 33,400,000.00 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,675,490 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 719,120 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,782,818 

  แผนงานสาธารณสุข 1,301,920 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,181,380 

  แผนงานเคหะและชุมชน 835,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 391,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 695,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,804,160 

  แผนงานการเกษตร 55,000 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 9,959,112 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 33,400,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 
แผนงานงบกลาง 
        
    งาน   

งบกลาง รวม 

 

งบ 
     
      

 
        

 
งบกลาง 9,959,112 9,959,112  
    งบกลาง 9,959,112 9,959,112  

รวม 9,959,112 9,959,112  
แผนงานบริหารงานทั่วไป                   
  งาน   

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม งบ 
  

    

      

งบบุคลากร 4,911,240 429,240 1,774,320 429,240 7,544,040 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

2,624,640 0 0 0 2,624,640 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจำ) 

2,286,600 429,240 1,774,320 429,240 4,919,400 

งบดำเนินงาน 1,237,200 40,000 735,000 26,900 2,039,100 

ค่าตอบแทน 181,200 0 195,000 6,900 383,100 

ค่าใช้สอย 741,000 40,000 418,000 20,000 1,219,000 

ค่าวัสดุ 120,000 0 120,000 0 240,000 

ค่าสาธารณูปโภค 195,000 0 2,000 0 197,000 

งบลงทุน 62,350 0 5,000 0 67,350 

    ค่าครุภัณฑ์ 62,350 0 5,000 0 67,350 

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000 

    เงินอุดหนุน 25,000 0 0 0 25,000 

รวม 6,235,790 469,240 2,514,320 456,140 9,675,490 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน           
    งาน   

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย 
รวม งบ 

    

      

        

งบบุคลากร 381,120 0 381,120 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 381,120 0 381,120 

งบดำเนินงาน 78,000 250,000 328,000 

    ค่าตอบแทน 48,000 50,000 98,000 

    ค่าใช้สอย 30,000 135,000 165,000 

    ค่าวัสด ุ 0 65,000 65,000 

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

รวม 459,120 260,000 719,120 
 

แผนงานการศึกษา           
    งาน   

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม งบ 
    

      

        

งบบุคลากร 813,240 852,600 1,665,840 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 813,240 852,600 1,665,840 

งบดำเนินงาน 132,500 1,068,278 1,200,778 

    ค่าตอบแทน 17,500 0 17,500 

    ค่าใช้สอย 55,000 500,150 555,150 

    ค่าวัสด ุ 60,000 530,128 590,128 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 38,000 38,000 

งบเงินอุดหนุน 0 916,200 916,200 

    เงินอุดหนุน 0 916,200 916,200 

รวม 945,740 2,837,078 3,782,818 
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แผนงานสาธารณสุข           
    งาน   

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม งบ 

    

      

        

งบบุคลากร 355,320 0 355,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 355,320 0 355,320 

งบดำเนินงาน 0 751,600 751,600 

    ค่าใช้สอย 0 731,600 731,600 

    ค่าวัสด ุ 0 20,000 20,000 

งบเงินอุดหนุน 0 195,000 195,000 

    เงินอุดหนุน 0 195,000 195,000 

รวม 355,320 946,600 1,301,920 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์           
    งาน   

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม งบ 
    

      

        

งบบุคลากร 896,280 0 896,280 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 896,280 0 896,280 

งบดำเนินงาน 105,100 180,000 285,100 

    ค่าตอบแทน 55,100 0 55,100 

    ค่าใช้สอย 50,000 180,000 230,000 

รวม 1,001,380 180,000 1,181,380 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
        
    งาน   

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

รวม 

 

งบ 
     
      

 
        

 
งบดำเนินงาน 835,000 835,000  
    ค่าใช้สอย 670,000 670,000  
    ค่าวัสด ุ 165,000 165,000  

รวม 835,000 835,000          
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        
    งาน   

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 

งบ 
    

 
      

 
        

 
งบดำเนินงาน 311,000 311,000  
    ค่าใช้สอย 311,000 311,000  
งบเงินอุดหนุน 80,000 80,000  
    เงินอุดหนุน 80,000 80,000  

รวม 391,000 391,000  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ           
    งาน   

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม งบ 
    

      

        

งบดำเนินงาน 300,000 310,000 610,000 

    ค่าใช้สอย 260,000 310,000 570,000 

    ค่าวัสด ุ 40,000 0 40,000 

งบเงินอุดหนุน 0 85,000 85,000 

    เงินอุดหนุน 0 85,000 85,000 

รวม 300,000 395,000 695,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           
    งาน   

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
งานก่อสร้าง รวม งบ 

    

      

        

งบบุคลากร 971,160 0 971,160 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 971,160 0 971,160 

งบดำเนินงาน 1,293,300 0 1,293,300 

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000 

    ค่าใช้สอย 718,300 0 718,300 

    ค่าวัสด ุ 545,000 0 545,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000 

งบลงทุน 0 2,539,700 2,539,700 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,539,700 2,539,700 

รวม 2,264,460 2,539,700 4,804,160 
         

 

แผนงานการเกษตร           
    งาน   

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม งบ 
    

      

        

งบดำเนินงาน 35,000 20,000 55,000 

    ค่าใช้สอย 30,000 20,000 50,000 

    ค่าวัสด ุ 5,000 0 5,000 

รวม 35,000 20,000 55,000 
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เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 60, 62 และ 65 จึงตราขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของ และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
 ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 
33,400,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,675,490 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 719,120 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,782,818 
  แผนงานสาธารณสุข 1,301,920 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,181,380 
  แผนงานเคหะและชุมชน 835,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 391,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 695,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,804,160 
  แผนงานการเกษตร 55,000 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 9,959,112 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 33,400,000 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  
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งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้     

  

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

   

(ลงนาม)................................................ 
   ( นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ ) 
   ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม 

เห็นชอบ  
   

 

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

(นายทวิช   พิมพะ)  

ตำแหน่ง นายอำเภอกระนวน ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

 

  
 

12



ปี 2563 ปี 2564

390.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 0.00 %

3,809.80 132,400.00 -0.30 %
6,392.00 7,500.00 -13.33 %

10,591.80 139,900.00

843.90 0.00 0.00 %
0.00 16,840.00 -100.00 %

83,160.00 84,500.00 6.91 %
82,000.00 71,000.00 15.49 %

386.00 1,500.00 -73.33 %
600.00 1,000.00 -40.00 %
124.50 650.00 0.00 %

0.00 10,000.00 -50.00 %

0.00 5,000.00 0.00 %

รายรบัจริง ประมาณการ

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลน ้ำออ้ม
อ ำเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น

ปี 2562 ยอดต่าง ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 95,489.93 400.00
     ภำษบี ำรุงทอ้งที่ 53,581.94 0.00
     ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 0.00 132,000.00
     ภำษป้ีำย 7,116.00 6,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 156,187.87 138,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
     ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 0.00 0.00
     ค่ำธรรมเนียมก ำจดัขยะมลูฝอย 0.00 0.00
     ค่ำธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 80,480.00 90,340.00
     ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์ 0.00 82,000.00
     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 1,561.00 400.00
     ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณชิย์ 1,020.00 600.00
     ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 650.00 650.00
     ค่ำปรบักำรผดิสญัญำ 0.00 5,000.00

     ค่ำใบอนุญำตรบัท ำกำรเกบ็ขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 5,000.00 5,000.00
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5,000.00 0.00 0.00 %

49,020.00 52,000.00 -3.85 %

352.50 1,100.00 -68.18 %
221,486.90 243,590.00

19,200.00 25,000.00 0.00 %
122,686.04 127,100.00 0.00 %
141,886.04 152,100.00

8,115.00 81,000.00 -89.88 %
8,115.00 81,000.00

3,500.00 0.00 100.00 %
3,500.00 0.00

564,278.57 600,000.00 1.41 %
7,390,278.16 9,100,000.00 0.00 %
2,317,371.14 3,000,000.00 0.00 %

112,886.39 150,000.00 0.73 %
3,691,170.05 4,700,000.00 1.28 %

     ค่ำใบอนุญำตรบัท ำกำรก ำจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 0.00 0.00

     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพ

50,920.00 50,000.00

     ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 1,064.00 350.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 140,695.00 234,340.00

หมวดรายได้จากทรพัยสิ์น
     ค่ำเชำ่หรอืบรกิำร 22,400.00 25,000.00
     ดอกเบีย้ 127,142.99 127,100.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัยสิ์น 149,542.99 152,100.00
หมวดรายได้เบด็เตลด็
     รำยไดเ้บด็เตลด็อื่น ๆ 80,776.80 8,200.00

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 80,776.80 8,200.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่ำขำยทอดตลำดทรพัยส์นิ 3,900.00 3,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,900.00 3,500.00
หมวดภาษีจดัสรร
     ภำษรีถยนต์ 561,983.19 608,450.00
     ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 7,954,688.68 9,100,000.00
     ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 2,419,075.00 3,000,000.00
     ภำษธุีรกจิเฉพำะ 100,721.63 151,100.00
     ภำษสีรรพสำมติ 4,251,074.02 4,760,000.00
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37,990.11 50,000.00 20.00 %
127,406.90 180,000.00 0.00 %

586,164.00 1,000,000.00 0.00 %

14,827,545.32 18,780,000.00

12,746,783.64 14,003,410.00 0.00 %
12,746,783.64 14,003,410.00
27,959,908.70 33,400,000.00

     ค่ำภำคหลวงแร่ 43,980.78 60,000.00
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 162,258.68 180,000.00

     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำม
ประมวลกฎหมำยทีด่นิ

908,288.00 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 16,402,069.98 18,859,550.00
หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป

รวมทุกหมวด 29,326,562.28 33,400,000.00

     เงนิอุดหนุนทัว่ไป 12,393,389.64 14,003,410.00
รวมหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 12,393,389.64 14,003,410.00
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

เทศบำลต ำบลน ้ำออ้ม
อ ำเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น

ประมาณการรายรบัรวมทัง้ส้ิน 33,400,000 บาท 
รายได้จดัเกบ็เอง

หมวดภาษีอากร 138,900 บาท
ภำษโีรงเรอืนและทีด่นิ 400 บำท
ประมำณกำรไวม้ำกกว่ำปีงบประมำณทีแ่ลว้ จ ำนวน 10 บำท
ภำษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 132,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 128,190.20 บำท

ภำษป้ีำย 6,500 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวยน 108 บำท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 234,340 บาท
ค่ำธรรมเนียมเกบ็และขนมลูฝอย 90,340 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 7,180 บำท 
ค่ำธรรมเนียมกำรแพทย์ 82,000 บำท
ประมำณกำรไวเ้ท่ำกบัปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 400 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 4 บำท
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพำณชิย์ 600 บำท
ประมำณกำรไวเ้ท่ำกบัปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ 650 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 526 บำท
ค่ำปรบักำรผดิสญัญำ 5,000 บำท
ประมำณกำรไวต้ ่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จ ำนวน 5,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตรบัท ำกำรเกบ็ขนสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย 5,000 บำท
ประมำณกำรไวเ้ท่ำกบังบประมำณ พ.ศ.2564
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรบักจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 50,000 บำท

ประมำณกำรไวม้ำกกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 980 บำท 
ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 350 บำท
ประมำณกำรไวต้ ่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 2.50 บำท
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รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หมวดรายได้จากทรพัยสิ์น 152,100 บาท
ค่ำเชำ่หรอืบรกิำร 25,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 5,800 บำท
ดอกเบีย้ 127,100 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 4,413.96 บำท

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 8,200 บาท
รำยไดเ้บด็เตลด็อื่น ๆ 8,200 บำท
ประมำณกำรไวต้ ่ำกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 85 บำท

หมวดรายได้จากทุน 3,500 บาท
ค่ำขำยทอดตลำดทรพัยส์นิ 3,500 บำท
ประมำณกำรไวเ้ท่ำกบัปีงบประมำณ พ.ศ.2563

รายได้ท่ีรฐับาลเกบ็แล้วจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดภาษีจดัสรร 18,859,550 บาท
ภำษรีถยนต์ 608,450 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 44,171.43 บำท 

ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,100,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 1,709,721.84 
บำท 
ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 3,000,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 682,628.86 บำท

ภำษธุีรกจิเฉพำะ 151,100 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 38,213.61 บำท

ภำษสีรรพสำมติ 4,760,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 1,068,829.95 
บำท

ค่ำภำคหลวงแร่ 60,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 22,009.89 บำท

ค่ำภำคหลวงปิโตรเลยีม 180,000 บำท
ประมำณกำรไวส้งูกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 52,593.10 บำท
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จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

บาท

ค่ำธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 1,000,000 บำท

เงนิอุดหนุนทัว่ไป 14,003,410 บำท
ประมำณกำรไวใ้กลเ้คยีงกบัปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ประมำณกำรไวส้งูกว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 413,836 บำท 

รายได้ท่ีรฐับาลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 14,003,410
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 282,172.67 290,637.85 303,920 2.5 % 311,518

คาชําระดอกเบี้ย 85,998.66 77,533.48 64,260 -22.58 % 49,748

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 31,770 40,452 40,000 0 % 40,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 1,965 3,000 0 % 3,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 4,021,700 5,647,400 6,268,800 1.63 % 6,370,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,410,400 1,683,200 1,840,800 -3 % 1,785,600

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 40,000 48,000 48,000 0 % 48,000

เงินสํารองจาย 2,100 122,300 308,790 51.3 % 467,185

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 775,855

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลน้ําออม
อําเภอกระนวน    จังหวัดขอนแกน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

0 81,756 112,050 -26.82 % 82,000

(2) เงินฝากสมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล

0 222,234.22 0 0 % 0

(3) เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย

0 28,278.39 28,280 -10.16 % 25,406

เงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย

29,869.43 0 0 0 % 0

เงินฝากสมทบทุนเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล

237,562.15 0 0 0 % 0

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

81,558 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

370,006.8 406,560 387,940 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 0 253,808 0 0 % 0

รวมงบกลาง 6,593,137.71 8,904,124.94 9,405,840 9,959,112
รวมงบกลาง 6,593,137.71 8,904,124.94 9,405,840 9,959,112
รวมงบกลาง 6,593,137.71 8,904,124.94 9,405,840 9,959,112

รวมแผนงานงบกลาง 6,593,137.71 8,904,124.94 9,405,840 9,959,112
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

681,640 695,520 695,520 0 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 87,960 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 87,960 120,000 120,000 0 % 120,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

162,840 198,720 198,720 0 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,366,200 1,490,400 1,282,400 16.22 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,386,600 2,624,640 2,416,640 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,774,550 2,921,338 4,324,720 -55.73 % 1,914,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 16,742 105,300 -20.23 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 0 98,500 210,000 -20 % 168,000

คาจางลูกจางประจํา 182,900 201,660 214,560 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 70,000 246,000 254,280 -57.53 % 108,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 33,420 33,420 -64.09 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,027,450 3,517,660 5,142,280 2,286,600
รวมงบบุคลากร 4,414,050 6,142,300 7,558,920 4,911,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 363,000 -100 % 0

คาเบี้ยประชุม 3,124 3,374 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบาน 106,000 84,000 220,000 -61.82 % 84,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 72,200

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 73,200 70,570 195,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 182,324 157,944 798,000 181,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 269,010 0 0 0 % 0

(1) คาถายเอกสารหนังสือ คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ

0 0 5,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(1)คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 108,000

(1.2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 1,600 0 0 % 0

(1.3) คาโฆษณาและเผยแพร 0 1,650 0 0 % 0

(1.4) คาธรรมเนียมตางๆ 0 144,400 0 0 % 0

(1.5) คาจางเหมาบริการ 0 154,000 0 0 % 0

(2) คากําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 5,000 -100 % 0

(2)คาจางเหมาบริการทําความสะอาด
อาคารสํานักงานของทางราชการ

0 0 0 100 % 108,000

(3) คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

(3)คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 150,000

(4) คาธรรมเนียม 0 0 20,000 -100 % 0

(5) คาจางเหมาบริการ 0 0 324,000 -100 % 0

(6) คาปรับปรุงเว็บไซด์หนวยงาน 0 0 20,000 -100 % 0

จางเหมาบริการนักการภารโรง 63,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,170 32,250 20,000 0 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 179,444 190,032 0 0 % 0

(1) คาเดินทางไปราชการ 0 0 330,000 -54.55 % 150,000

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(2) โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0 0 0 100 % 5,000

(2) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 0 0 21,000 -100 % 0

(3) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 7,000 3,500 0 0 % 0

(3) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 100 % 10,000

(6) โครงการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น

0 0 240,000 -100 % 0

(7) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

0 0 200,000 -100 % 0

(8)โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการฏิบัติงาน

0 181,100 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,400 30,920 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 553,024 739,452 1,235,000 741,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 138,454 47,280 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,200 2,900 10,000 0 % 10,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 48,052 28,720 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 187,706 78,900 140,000 120,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 168,987.45 156,393.33 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการโทรศัพท์ 8,427.32 6,291.6 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,011.57 32,470.29 55,000 -45.45 % 30,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 217,426.34 195,155.22 215,000 195,000
รวมงบดําเนินงาน 1,140,480.34 1,171,451.22 2,388,000 1,237,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 34,000 -100 % 0

(1) จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 5,600

(2) จัดซื้อโตะสํานักงาน 0 0 6,400 -100 % 0

(2 ) จัดซื้อพัดลมอุตสากรรม 0 0 0 100 % 9,000

(3) จัดซื้อเกาอี้จัดงาน 0 0 0 100 % 7,800

(3) จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 0 0 3,800 -100 % 0

(4) จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 35,000

(4) จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) จัดซื้อเครื่องเสียงเอนกประสงค์ 0 0 7,500 -100 % 0

(2) จัดซื้อเครื่องเสียงลําโพงกลางแจง
0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

(1) จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์พรอมขาตั้ง 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

(1) เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 0 0 12,000 -100 % 0

(1) จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟ้า 0 0 0 100 % 4,950

(2) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) เครื่องพิมพ์ Multi  function แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

(2) จัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์เตอร์แบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 119,500 62,350
รวมงบลงทุน 0 7,500 119,500 62,350

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนที่วาการอําเภอกระนวน 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 25,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,554,530.34 7,341,251.22 10,091,420 6,235,790
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 293,950 372,780 0 100 % 429,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 293,950 372,780 0 429,240
รวมงบบุคลากร 293,950 372,780 0 429,240

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 17,900 0 0 0 % 0

(1.1) คาธรรมเนียมตางๆ 0 6,000 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนา 10,320 0 0 0 % 0

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 -60 % 10,000

(2) คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น

0 0 40,000 -50 % 20,000

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 17,120 1,320 0 0 % 0

(3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 45,340 7,320 65,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 45,340 7,320 65,000 40,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 339,290 380,100 65,000 469,240
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 839,050 0 0 100 % 1,328,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 9,780

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 158,750 0 0 100 % 229,200
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คาตอบแทนพนักงานจาง 79,710 0 0 100 % 150,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 15,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,077,510 0 0 1,774,320
รวมงบบุคลากร 1,077,510 0 0 1,774,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

23,050 92,350 50,000 100 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,000 -100 % 0

คาเชาบาน 43,000 52,800 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 35,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 34,300 8,800 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 100,350 153,950 54,000 195,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ และเขา
ปกหนังสือ

0 0 3,000 -100 % 0

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 118,500 108,450 0 0 % 0

(1)คาจางเหมาบริการผูบันทึกขอมูล 0 0 0 100 % 108,000
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(1.3) คาจางเหมาบริการ 0 99,000 0 0 % 0

(2) คาจางเหมาบริการ 0 0 72,000 -100 % 0

(2)คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 150,000

(3) คาจางเหมาบริการ 99,000 0 0 0 % 0

(3) โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีและ
พัฒนารายได

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการออกสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางเทศบาลตําบลนออม

0 55,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 109,182 98,126 130,000 -46.15 % 70,000

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,800 2,550 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 330,482 363,126 475,000 418,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,393 49,835.2 86,000 -41.86 % 50,000

วัสดุงานบานงานครัว 29,190 72,244 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,800 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,833 27,860 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 108,416 160,739.2 176,000 120,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 397 465 5,000 -60 % 2,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 397 465 5,000 2,000
รวมงบดําเนินงาน 539,645 678,280.2 710,000 735,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) เครื่องคํานวน(แบบไฟฟ้าและพิมพ์
กระดาษ)

0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องพิมพM์ultifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แบบตั้งโตะ)  All 
in one

0 17,000 0 0 % 0

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แบบตั้งโตะ) All
in one

0 23,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 40,000 15,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 40,000 15,000 5,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,617,155 718,280.2 725,000 2,514,320
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 429,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 429,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 429,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 6,900

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 6,900
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 26,900

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 456,140
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รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,510,975.34 8,439,631.42 10,881,420 9,675,490
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 263,500 332,700 357,720 6.54 % 381,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 263,500 332,700 357,720 381,120
รวมงบบุคลากร 263,500 332,700 357,720 381,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 32,000 48,000 0 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 32,000 48,000 48,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 6,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 19,290 8,940 20,000 -25 % 15,000
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(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 25,790 8,940 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 25,790 40,940 68,000 78,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 289,290 373,640 425,720 459,120
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 90,000 -44.44 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 90,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล

0 0 20,000 -25 % 15,000

(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสงกรานต์

52,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําทองถิ่น

0 0 0 100 % 30,000
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(3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปีใหม

52,000 55,000 0 0 % 0

(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสา
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

(5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

0 85,340 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 17,800 0 20,000 200 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 121,800 140,340 40,000 135,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 13,000 11,000 10,000 50 % 15,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 13,000 11,000 10,000 65,000
รวมงบดําเนินงาน 134,800 151,340 140,000 250,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

(1) หัวฉีดน้ําดับเพลิง 20,000 0 0 0 % 0

(2) สายสงดับเพลิง 16,000 0 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) 0 25,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,000 25,200 0 0
รวมงบลงทุน 36,000 25,200 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการจัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนื่องใน“วัน อปพร."

10,000 0 0 0 % 0

(1) อุดหนุนที่วาการอําเภอกระนวน 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 10,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 180,800 176,540 150,000 260,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 470,090 550,180 575,720 719,120
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 567,950 677,940 734,760 4.96 % 771,240

เงินประจําตําแหนง 0 38,500 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 567,950 716,440 776,760 813,240
รวมงบบุคลากร 567,950 716,440 776,760 813,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 7,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,950 7,500 7,500 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,950 7,500 7,500 17,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 9,800 19,500 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 25,000 -80 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 8,880 23,860 40,000 -62.5 % 15,000

(2) โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ชวงปิด
ภาคเรียน

25,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการจางนักเรียนนักศึกษาชวงปิด
ภาคเรียน

0 0 20,500 -51.22 % 10,000

(3) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,550 1,300 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 46,230 44,660 95,500 55,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,690 34,658 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,550 9,250 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 37,240 43,908 55,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 91,420 96,068 158,000 132,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 659,370 812,508 934,760 945,740
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 435,300 514,020 548,640 4 % 570,600

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 180,000 216,000 216,000 0 % 216,000

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 615,300 754,020 788,640 852,600
รวมงบบุคลากร 615,300 754,020 788,640 852,600

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาจางเหมาบริการ 0 0 72,000 16.67 % 84,000

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 0 7,800 0 0 % 0

(2) คาจางเหมาบริการ 55,000 55,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 560 6,484 35,000 -57.14 % 15,000

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 289,100 -11.02 % 257,250

39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

379,890 417,060 0 0 % 0

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(คาจัดการ
การเรียนการสอน)

0 0 100,300 -15.25 % 85,000

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

39,993 0 0 0 % 0

(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คา
หนังสือ,คาอุปกรณ์การเรียน,คาเครื่องแบบ
นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

0 0 45,200 -25 % 33,900

(4) โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสราง
ปัญญา

0 0 50,000 -100 % 0

(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 20,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,000 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 493,443 506,344 601,600 500,150
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,023 10,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 12,491 15,000 15,000 3,334.19 % 515,128

คาอาหารเสริม (นม) 417,542.18 293,441.64 479,050 -100 % 0
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วัสดุการเกษตร 4,910 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 441,966.18 323,441.64 509,050 530,128
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 11,075.74 7,449.87 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,832 4,226 8,000 0 % 8,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,206.9 7,575.6 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,114.64 19,251.47 38,000 38,000
รวมงบดําเนินงาน 960,523.82 849,037.11 1,148,650 1,068,278

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

(1) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 9,500 0
รวมงบลงทุน 0 17,000 9,500 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน
น้ําออม

352,000 317,060 0 0 % 0

(1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต
ตําบลน้ําออม

0 0 764,000 15.99 % 886,200

(2) โครงการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 30,000 0 0 % 0

(2) โครงการสงเสริมทักษะอาชีพนักเรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 30,000 0 0 % 0

(2) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบาน
หนองซา

392,000 336,160 0 0 % 0

(2) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนน้ําออม 0 0 15,000 0 % 15,000

(3) โครงการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 0 0 0 % 0

(3) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองซา 0 0 15,000 0 % 15,000

(4) โครงการสงเสริมทักษะอาชีพนักเรียน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

30,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 804,000 713,220 794,000 916,200
รวมงบเงินอุดหนุน 804,000 713,220 794,000 916,200
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รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,379,823.82 2,333,277.11 2,740,790 2,837,078
รวมแผนงานการศึกษา 3,039,193.82 3,145,785.11 3,675,550 3,782,818

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 355,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 355,320 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 355,320 0
รวมงบบุคลากร 0 0 355,320 0
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 328,880 0 610,000 -1.64 % 600,000

(1) โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 0 541,362 0 0 % 0

(2) โครงการป้องกันและควบคุมไขเลือด
ออก

0 88,150 88,300 -9.4 % 80,000

(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

80,953 0 0 0 % 0

(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

27,170 23,918 33,850 -11.37 % 30,000

(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 6,600 0 % 6,600

(4) โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 2,199 0 0 % 0

(4) โครงการสําหรับสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์    

2,700 0 0 0 % 0
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(6) โครงการฝีกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 439,703 655,629 738,750 731,600
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 439,703 655,629 758,750 751,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 17,000 0
รวมงบลงทุน 0 17,000 17,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการ TO BE NUMBER ONE
อําเภอกระนวน ปี 2562

35,000 0 0 0 % 0
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(1) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชน
ตอตานยาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ อําเภอกระนวน ประจําปี พ.ศ
.2563

0 35,000 0 0 % 0

(1) อุดหนุนที่วาการอําเภอกระนวน 0 0 35,000 0 % 35,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 0 0 0 100 % 160,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 36,000 36,000 0 0 % 0

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 0 0 160,000 -100 % 0

2.2 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 
(1) โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

0 160,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 71,000 231,000 195,000 195,000
รวมงบเงินอุดหนุน 71,000 231,000 195,000 195,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 510,703 903,629 1,326,070 946,600
รวมแผนงานสาธารณสุข 510,703 903,629 1,326,070 1,301,920
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 622,700 789,060 842,640 6.37 % 896,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 622,700 789,060 842,640 896,280
รวมงบบุคลากร 622,700 789,060 842,640 896,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 122,000 -100 % 0

คาเชาบาน 38,300 45,600 48,000 0 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 7,100

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,350 5,300 7,100 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 43,650 50,900 177,100 55,100
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 16,400 8,400 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,920 20,440 35,000 -28.57 % 25,000

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 30,320 28,840 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 73,970 79,740 212,100 105,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 696,670 868,800 1,054,740 1,001,380
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาจางเหมาบริการรถยนต์โดยสารรับ -
สงนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 54,405 0 0 % 0

(1) คาจางเหมารถโดยสารรับสงนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก

0 0 100,000 -20 % 80,000

(1) โครงการจางเหมารถโดยสาร รับ-สง นัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

64,800 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยให
แกผูยากจน/ผูดอยโอกาส

0 0 160,000 -75 % 40,000

(1) โครงการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยให
แกผูยากจนดอยโอกาส

0 152,300 0 0 % 0

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส

32,850 0 0 0 % 0

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาส

0 16,300 40,000 0 % 40,000

(3) โครงการสงเคราะห์ผูพิการ และผูยากไร 20,000 0 0 0 % 0

(3) โครงการสงเคราะห์ผูพิการและผูยากไร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 117,650 223,005 320,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 117,650 223,005 320,000 180,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 17,000 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 117,650 240,005 320,000 180,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 814,320 1,108,805 1,374,740 1,181,380

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 288,520 302,640 329,760 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 -100 % 0

คาจางลูกจางประจํา 143,030 201,660 214,560 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจาง 394,700 280,080 291,480 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 38,760 27,360 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 826,250 865,140 905,160 0
รวมงบบุคลากร 826,250 865,140 905,160 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 80,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,700 7,200 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,700 7,200 90,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาจางเหมาบริการ 0 0 108,000 -100 % 0

(1) คาธรรมเนียมตางๆ 600 7,500 0 0 % 0

(2) คาจางเหมาบริการ 0 50,000 0 0 % 0

(2) คาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 0 0 15,000 -100 % 0

(3) คาเชาที่ราชพัสดุ 0 0 1,600 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 12,940 23,216 60,000 -100 % 0

(2) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 12,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 2,990 15,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,140 83,706 199,600 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 9,830 5,845 10,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,210 49,770 80,000 -100 % 0

วัสดุกอสราง 339,000 81,000 200,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 15,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,970 8,310 10,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 388,010 144,925 325,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 1,725.08 1,444.57 20,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,725.08 1,444.57 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 423,575.08 237,275.57 634,600 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) จัดซื้อโตะสํานักงาน 0 0 7,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโตะ 0 17,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,000 7,000 0
รวมงบลงทุน 0 17,000 7,000 0

52



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,249,825.08 1,119,415.57 1,546,760 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาจางเหมาบริการ 247,500 282,750 360,000 0 % 360,000

(2) คาบริการสถานทิ้งและกําจัดขยะ 0 0 200,000 0 % 200,000

(2) คาบริการสถานที่ทิ้งขยะและกําจัดขยะ 0 157,442 0 0 % 0

(2) คาบริการสถานที่ทิ้งและกําจัดขยะ 159,104 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการลดขยะในชุมชน 9,200 0 100,000 -50 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 21,650 11,150 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 437,454 451,342 720,000 670,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 143,000 112,000 130,000 26.92 % 165,000

รวมค่าวัสดุ 143,000 112,000 130,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 580,454 563,342 850,000 835,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 580,454 563,342 850,000 835,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,830,279.08 1,682,757.57 2,396,760 835,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

0 0 20,500 46.34 % 30,000

(1.1) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแขงขันกีฬาตานยาเสพติด

0 27,500 0 0 % 0

(1.5) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น

0 29,730 0 0 % 0

(2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 20,900 0 20,000 50 % 30,000

(3) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด

1,000 0 30,000 0 % 30,000

(4) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น

0 0 40,000 0 % 40,000

(5) โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา
ทองถิ่น

0 0 20,000 100 % 40,000
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(5) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น

24,000 0 0 0 % 0

(6) โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาทองถิ่น

11,600 0 0 0 % 0

(6) โครงการสนับสนุนการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชน

0 0 15,000 -100 % 0

(7) โครงการสรางจิตสํานึกความเป็นไทย 0 0 20,000 0 % 20,000

(8) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 0 0 200,000 -50 % 100,000

(9) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าใช้สอย 57,500 57,230 365,500 311,000
รวมงบดําเนินงาน 57,500 57,230 365,500 311,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 2562

30,000 0 0 0 % 0
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(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
ขอนแกน

0 0 30,000 0 % 30,000

(1.1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกน ประจําปี 
2563

0 30,000 0 0 % 0

(1.2) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

0 50,000 0 0 % 0

(2) โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 50,000 0 0 0 % 0

(2) อุดหนุนที่วาการอําเภอกระนวน 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000
รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 80,000 80,000 80,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 137,500 137,230 445,500 391,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 137,500 137,230 445,500 391,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบล
ประจําปี

200,000 0 200,000 0 % 200,000

(1.3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0 50,000 0 0 % 0

(2) ) โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอ
ลตําบลนํ้าออม ครั้งที่ ๔

30,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลล์
ตําบลน้ําออม ครั้งที่ 6

0 0 20,000 -100 % 0

(3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 50,000 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 280,000 50,000 280,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 63,772 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 63,772 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 343,772 50,000 320,000 300,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 343,772 50,000 320,000 300,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 15,000 0 0 0 % 0

(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ

0 0 100,000 0 % 100,000

(1.2) โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0 35,000 0 0 % 0

(1.4) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 0 15,000 0 0 % 0

(1.5) โครงการจัดกิจกรรมรําบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูเมืองขอนแกน

0 45,000 0 0 % 0

(2) โครงการจัดงานวันสงกรานต์รดนํ้าดําหัว
ผูสูงอายุ 

80,000 0 0 0 % 0

(2) โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 50,000 0 % 50,000

(3) โครงการจัดงานประเพณีเขาพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

(4) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา 0 0 15,000 0 % 15,000

(4) โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 30,000 0 0 0 % 0
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(5) โครงการจัดกิจกรรมรําบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูเมืองขอนแกน

0 0 50,000 0 % 50,000

(6) โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 125,000 95,000 230,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 125,000 95,000 230,000 310,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

(2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานทั้ง 8 หมู
บาน

0 0 80,000 -100 % 0

(1.2) โครงการทอดเทียนพรรษาประจํา
ตําบล

0 10,000 0 0 % 0

(1.3) โครงการสนับสนุนภารกิจเหลากาชาด
จังหวัดขอนแกน

0 50,000 0 0 % 0

(2) โครงการทอดเทียนพรรษาประจําตําบล
10,000 0 0 0 % 0
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(2) โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอําเภอกระ
นวน จังหวัดขอนแกน

0 10,000 0 0 % 0

(2) อุดหนนคณะกรรมการหมูบานตําบลน้ํา
ออม

0 0 10,000 -100 % 0

(3) โครงการสนับสนุนภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดขอนแกนประจําปีงบ
ประมาณ 2562

30,000 0 0 0 % 0

(3) อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 0 0 50,000 -100 % 0

(4) อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอกระนวน 0 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

(2) อุดหนุนกิ่งกาชาด อําเภอกระนวน 0 0 0 100 % 25,000

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 0 0 0 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 70,000 165,000 85,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 70,000 165,000 85,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 165,000 165,000 395,000 395,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 508,772 215,000 715,000 695,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 369,480

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 0 0 0 100 % 229,200

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 0 100 % 299,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 0 100 % 31,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 971,160
รวมงบบุคลากร 0 0 0 971,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1)คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ

0 0 0 100 % 108,000

(2)คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ 0 0 0 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 460,300

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 718,300
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 160,000

วัสดุกอสราง 0 0 0 100 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 545,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,293,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,264,460
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,800 19,000 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 31,800 19,000 300,000 0
รวมงบดําเนินงาน 31,800 19,000 300,000 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการกอสรางถนน คสล.บานตอก
เกี้ย  หมูที่ 2 ตอจาก คสล.เดิม
ทิศตะวันออกวัดตอกเกี้ย (หลังวัด) บาน
ตอกเกี้ย  หมูที่ 2

0 0 0 100 % 316,000
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(10) โครงการกอสรางปรับปรุงถนนดิน เริ่ม
จากบานนายคําภู นาทองนอยไปทาง
ทิศตะวันออกหมูบาน บานน้ําออมเหนือ หมู
ที่ 7

0 0 0 100 % 149,900

(11)โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป
ตัวยูพรอมฝาปิด คสล. บานสางทิพย์
หมูที่ 8 เริ่มจากบานนายนาย  สุขสมหวัง
ถึง ที่นานายรักไทย  กําแพงหีน

0 0 0 100 % 283,800

(2) โครงการกอสรางถนน คสล.บานเวียง
อินทร์ หมูที่ 3 เริ่มจากที่ไรนายสมจิตร
แกวพิทูลย์ ถึง บานนายบุญมี วอแพง

0 0 0 100 % 428,100

(3) โครงการกอสรางถนน คสล.บานเวียง
อินทร์  หมูที่ 3  เริ่มจากที่นานางเพียร
แกวพิลา ไป บานหนองซา หมูที่ 6

0 0 0 100 % 251,600

(4) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป
ตัวยูพรอมฝาปิด คสล. บานกุดจาน
หมูที่ 4 เริ่มจากบานนางเพชร ถึง บานนาย
โชคสมัย ชัยภูธร (ฝั่งทางขวา)

0 0 0 100 % 188,800

(5)โครงการปรับปรุงถนน คสล.บานกุดจาน
หมูที่ 4 เริ่มจากบานนายโชคสมัย ชัยภูธร
ถึง บานนางบุญจันทร์ สีลุนได

0 0 0 100 % 108,200
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(6) โครงการกอสรางถนน คสล.บานโนน
สวรรค์  หมูที่ 5 เริ่มจากบานนายคําผาย
เหนียววาส ถึง สระหนองซา

0 0 0 100 % 148,400

(7) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป
ตัวยูพรอมฝาปิด คสล. บานหนองซา
หมูที่ 6 เริ่มจากบานนางลําไย  แกวเบา ถึง
หนาโรงเรียนบานหนองซา

0 0 0 100 % 291,200

(8) โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนอง
ซา  หมูที่ 6 เริ่มจาก คสล.เดิมสายทาง
ลานออกกําลังกายไปบานนายชาญชัย  หา
ปัญนะ

0 0 0 100 % 178,200

(9)โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานน้ําออม
เหนือ หมูที่ 7 เริ่มจากที่สวนนายสมศรี  จัน
ทะบาล ถึง หนาวัดปทุมคงคา

0 0 0 100 % 95,500

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
ซอยดอนหอ 1 บานน้ําออม หมูที่ 1

0 0 77,300 -100 % 0

(1) โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 1
บานน้ําออม(เสนทางหนาบานนายทรงเดช
เหลาพุทธา)

0 115,000 0 0 % 0

(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตอกเกี้ย หมูที่ 2

86,500 0 0 0 % 0
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(10) โครงการกอสรางเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 21,000 -100 % 0

(11) โครงการกอสรางป้ายประชาสัมพันธ์
สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําออม

0 0 25,000 -100 % 0

(12) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
ถนนรอบหนองน้ําสาธารณะหนองซาฝั่งทิศ
ตะวันตก บานหนองซา หมู 6

0 0 128,000 -100 % 0

(13) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
ถนนรอบหนองน้ําสาธารณะหนองซาฝั่งทิศ
ตะวันออก บานหนองซา หมู 6

0 0 197,000 -100 % 0

(2) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
ซอยดอนหอ 2 บานน้ําออม หมูที่ 1

0 0 166,200 -100 % 0

(2) โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 3- หมู
ที่ 4 (เสนทางสามแยกบานเวียงอินทร์ หมูที่ 
3 - บานกุดจาน หมูที่ 4 สายบานนางละมัย
อันทะสี )

0 484,500 0 0 % 0

(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเวียงอินทร์ หมูที่ 3

122,600 0 0 0 % 0

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 -
หมูที่ 4

0 462,000 0 0 % 0

(3) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
ซอยโรงสี บานน้ําออม หมู 1

0 0 48,300 -100 % 0
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(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานน้ําออมเหนือหมูที่ 7

90,500 0 0 0 % 0

(4) โคงการกอสรางถนน คสล.สายทางถนน
รอบบานไปทางหลวงหมายเลข 2039 บาน
ตอกเกี้ย หมู 2

0 0 226,700 -100 % 0

(4) โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 7
บานน้ําออมเหนือ(เสนทางบานนายจําเริญ
ลิละคร)

0 56,000 0 0 % 0

(5) โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู
พรอมฝาปิด คสล. บานกุดจาน หมู 4

0 0 205,600 -100 % 0

(6) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
จากบานหนองซา หมู 6 ไปบานกุดจาน
หมู 4

0 0 500,000 -100 % 0

(7) โครงการกอสรางถนน คสล.สายทาง
หนาบานนายสมศรี  จันทะบาล บานน้ํา
ออมเหนือ หมู 7

0 0 39,700 -100 % 0

(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระหวางหมูบาน

389,500 0 0 0 % 0

(๘) กอสรางถนน คสล.บานเวียงอินทร์ หมู
ที่ ๓ สายทางรอบบาน หมูที่ ๓ ถึง สี่แยก

0 36,486.52 0 0 % 0
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(9) โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอม
บอพัก บานน้ําออมเหนือ หมู 7(จากบาน
นายคําภู  นาทองนอย ไปยัง สวนนางจํารัส
เหลาเทพ)

0 0 129,600 -100 % 0

โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลน้ําออม

0 177,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

(1) โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสํานัก
งานเทศบาลตําบลน้ําออม

0 0 109,600 -100 % 0

(2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทาง
จากศาลาหมู 4 ไปดานทิศตะวันออกบาน
กุดจาน หมู 4

0 0 74,900 -100 % 0

(3) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา บานสา
งทิพย์ หมู 8

0 0 83,400 -100 % 0

(4) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 20,000 -100 % 0

(5) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสํานักงาน
เทศบาลตําบลน้ําออม

0 0 20,000 -100 % 0

(6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายทาง
ซอยโพธิ์ทอง บานน้ําออม หมู1

0 0 176,100 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 0 0 0 100 % 100,000
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 689,100 1,330,986.52 2,248,400 2,539,700
รวมงบลงทุน 689,100 1,330,986.52 2,248,400 2,539,700

รวมงานก่อสร้าง 720,900 1,349,986.52 2,548,400 2,539,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 720,900 1,349,986.52 2,548,400 4,804,160

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการฝึกอบรมความรูดาน
เกษตรกรรม

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 4,480 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 4,480 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 4,480 35,000 35,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

(1) เครื่องพนหมอกควัน 0 57,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 57,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 57,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 61,480 35,000 35,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

(1) โครงการนํ้าออมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

8,850 0 0 0 % 0

(1) โครงการน้ําออมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สี
เขียว

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 8,850 0 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 8,850 0 20,000 20,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 8,850 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการเกษตร 8,850 61,480 55,000 55,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

(1) คาเชาที่ราชพัสดุ 1,392 1,392 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 4,392 1,392 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 25,000 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 25,000 0 0
รวมงบดําเนินงาน 4,392 26,392 0 0

รวมงานกิจการประปา 4,392 26,392 0 0
รวมแผนงานการพาณิชย์ 4,392 26,392 0 0

รวมทุกแผนงาน 22,149,112.95 26,525,001.56 33,400,000 33,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังส้ิน 33,400,000 บาท แยกเป�น 
รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานงบกลางท้ังส้ิน    9,959,112 บาท  แยกเป�น 

แผนงานงบกลาง  
งบกลาง รวม 9,959,112 บาท   

งบกลาง รวม 9,959,112 บาท    
งบกลาง รวม 9,959,112 บาท    
ค่าชำระหนี้เงินกู ้ จำนวน 311,518 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าชำระเงินต้นสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สำหรับส่งใช้ 
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพ่ือซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์และ 
รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบกระบะในวงเงิน 3,140,576 บาท(สามล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืน 
ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้าน) ตามสัญญาท่ีเทศบาลลงนามไว้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล กำหนดส่งใช้เงินเป�นรายป�ภายในกำหนด 10 ป� ซ่ึงต้องส่งใช้เงินต้นกับ 
สำนักงานส่งเสริมกิจการเทศบาล  
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.3/ว 4715 ลว 23 พ.ย.44 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1430 ลว 5 ก.พ. 64  
เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินและแนวทางการกู้ยืมเงินของอปท. 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าชำระดอกเบ้ีย จำนวน 49,748 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าชำระดอกเบี้ยสำหรับส่งใช้เงินดอกเบี้ยเงินกู้ สำนักงานเงินทุน 
ส่งเสริมกิจการเทศบาลตามสัญญาท่ีเทศบาลลงนามไว้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริม 
กิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาลในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.3/ว 4715 ลว 23 พ.ย.44  
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1430 ลว 5 ก.พ. 64  
เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินและแนวทางการกู้ยืมเงินของอปท. 
(กองคลัง) 

  

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 40,000 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าสมบทกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างเป�นเงินท่ีนายจ้าง และ 
ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 
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และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 103   
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9   
ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
(กองคลัง)    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 3,000 บาท 
      

 
-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าสมบทเข้ากองทุนเงินทดแทนเป�นรายป�ในอัตราร้อยละ 0.2  
ของค่าจ้าง  
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172 ลว 24 ธ.ค. 2561
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   
(กองคลัง) 

  

   
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,370,800 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ป�บริบูรณ์ข้ึนไป 
 ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน 
-เป�นไปตามระเบียบดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 
(สำนักงานปลัด) 
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เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 1,785,600 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ท่ีได้แสดงความจำนงโดยการขอข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว  
-เป�นไปตามระเบียบดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2553 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 48,000 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป�นอยู่ยากจนหรือถูกทอดท้ิงขาดผู้
อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ท่ีมีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
-เป�นไปตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เงินสำรองจ่าย จำนวน 467,185 บาท 

      
  

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการป้องกัน 
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือบรรเทาป�ญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป�นส่วนรวมในกรณีเร่งด่วนหรือ 
ตามความจำเป�นเหมาะสมและไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประเภทใดประเภทหนึ่งและท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและสำหรับช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ผูป้ระสบภัยธรรมชาติ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ป�ญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยไฟป่า 
และหมอกควัน  การป้องกันและแก้ไขป�ญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท 19)โรคระบาดจากสัตว์ และภัยอ่ืนๆ เป�นต้น 
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าท่่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
(สำนักปลัด) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน           

(1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จำนวน 82,000 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50  ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-เป�นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ 
บริหารสว่นตำบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 1263  ลว 30 พ.ค.57   
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1201 ลว 30 มิ.ย.53   
เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2199   
ลว 10 พ.ย. 52  เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว1514 ลว 26 ก.ค. 54  
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท 0891.3/ว 1202   
ลว 17 ก.ค. 57 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำป� 
งบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายท่ีเป�น 
ภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) 
(สำนักงานปลัด) 
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(2) เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 25,406 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับ       
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงป�จจุบัน       
โดยพิจารณาตั้งงบประมาณรายรับจริงประจำป�ท่ีผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด       
เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ 
งบประมาณรายรับดังกล่าวท้ังนี้ไม่เกิน 750,000 บาท 
-เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)หนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท 0213.4/ว2789 ลว 18 พ.ย.2542         
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับ       
ค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555  
โดยในป�งบประมาณ  2563  คำนวณได้  ดังนี้       
(1). รับจริงประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563        27,959,908.70  บาท 
(2). หักเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563                       12,746,783.64  บาท 
        เงินรายได้                                        15,213,125.06  บาท 
        คำนวณร้อยละ 1/6 (= 0.00167)                  25,406.00  บาท 
(กองคลัง) 

  

    
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

จำนวน 775,855 บาท 

      
 

 - เพ่ือจ่ายเป�นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) 
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจำป� ตามงบประมาณ
รายจ่ายท่ัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้เงินท่ีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
โดยในป�  2565 
(1) งบประมาณประจำป� พ.ศ. 2565                33,400,000  บาท 
(2) หักเงินอุดหนุน                                     14,003,410  บาท 
           เงินรายได้                                    19,396,590  บาท 
             ร้อยละ 3                                       581,898  บาท 
เงินค้างนำส่งในป�งบประมาณ 2564                     193,957  บาท 
                            รวมเป�นเงินท้ังสิ้น              775,855  บาท 
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
  พ.ศ. 2546       
2) หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก 
 ท่ี มท 0808.5/ว31 ลว 21 ตุลาคม 2563  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2564  
3) หนังสือท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ท่ี ขก 83201/449 ลว 14 ธันวาคม 2563 
เรื่อง การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานบริหารท่ัวไป  ท้ังส้ิน 9,675,490 บาท แยกเป�น  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป รวม 6,235,790 บาท   
งบบุคลากร รวม 4,911,240 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท    
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 695,520 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 ราย   
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือนเป�นเงิน 331,200 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 15,180 บาท ต่อคนจำนวน 12 เดือน 
 เป�นเงิน 364,320 บาท  
- เป�นไปตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกจำนวน 120,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี 
  จำนวน 3 ราย  
- นายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป�นเงิน 48,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3,000 บาท ต่อคนจำนวน 12 เดือน 
  เป�นเงิน 72,000 บาท  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด) 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี  
จำนวน 3 ราย  
- นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป�นเงิน 48,000 บาท 
- รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน อัตราเดือนละ 3,000 บาท ต่อคน 
จำนวน 12 เดือน เป�นเงิน 72,000 บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 198,720 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 จำนวน  2 ราย  
- เลขนุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน     
  เป�นเงิน    115,920 บาท 
- ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท จำนวน 12 เดือน  
   เป�นเงิน   82,800 บาท  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,490,400 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 ราย 
- ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน  
  เป�นเงิน 182,160 บาท 
- รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน 
   เป�นเงิน 149,040 บาท 
- สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 9,660 บาทต่อคน จำนวน 10 คน จำนวน12 เดือน 
  เป�นเงิน 1,159,200 บาท 
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,286,600 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,914,600 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุง 
เงินเดือนประจำป�ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน 2565 
 จำนวน 6 อัตรา 
  1.ปลัดเทศบาล                    2. รองปลัดเทศบาล      
  3.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    4. นักทรัพยากรบุคคล     
  5.นิติกร                             6. เจ้าพนักงานธุรการ    
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 84,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลระดับกลางในอัตราเดือนละ 
  7,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป�นเงิน  84,000  บาท 
- เป�นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 
2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน (การกำหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไปได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป�นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2558 
(สำนักงานปลัด) 
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เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล  ดังนี้   
(1) ปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จำนวน12 เดือน เป�นเงิน 84,000 บาท    
(2) รองปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 
     เป�นเงิน 42,000 บาท   
(2) หัวหน้าสำนักปลัด ในอัตราเดือนละ  3,500 บาทจำนวน 12 เดือน   
     เป�นเงิน  42,000  บาท   
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ. กท. และ อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง
เดือนกันยายน 2565  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง คนตกแต่งสวน   
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)   
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างท่ัวไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนตกแต่งสวน    
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 1,237,200 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 181,200 บาท    
ค่าเบ้ียประชุม จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุมท่ีมีมติ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการงานของสภาเทศบาลคณะกรรมการในการ
เทศบาล ฯลฯ ตามผู้สิทธิเบิกได ้
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-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือนค่าตอบแทนผู้บริหารและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษาายกเทศมนตร ี
 และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 หรือตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
(สำนักงานปลัด)    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
- เป�นไปตามระเบียบ   ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(สำนักงานปลัด)  

  

   
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลของสำนักงานปลัด ตามสิทธิท่ีจะได้รับ  
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12  ตุลาคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์แลวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 72,200 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลของสำนักงานปลัด ซ่ึงมี
สิทธิ ได้รับการช่วยเหลือ  
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 
 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(สำนักงานปลัด)     

ค่าใช้สอย รวม 741,000 บาท    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           

(1)ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ จำนวน 108,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเงินเป�นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ  
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน อัตราเดือน ละ 9,000 บาท เป�นเงิน 108,000 บาท 
ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งเป�นผู้ควบคุมการทำงาน  
โดยมีข้อกำหนดข้ันต้น 
  1.ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด   
  2.เป�นอัตราราคาท่ีรวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษีและค่าอุปกรณ์เครื่องมือ
ประจำกายสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษ 
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)หนังสือมท 0808.2/ว1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(2)ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานของ
ทางราชการ 

จำนวน 108,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเงินเป�นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานของทางราชการ   
จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน อัตราเดือน ละ 9,000 บาท เป�นเงิน 108,000 บาท 
ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งเป�นผู้ควบคุมการทำงาน โดยมีข้อกำหนดข้ันต้น 
  1.ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน / สัปดาห์   
  2.เป�นอัตราราคาท่ีรวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษีและค่าอุปกรณ์เครื่องมือท่ี     
     จำเป�นในการให้บริการแล้ว 
-เป�นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)หนังสือมท 0808.2/ว1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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(3)ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ จำนวน 150,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังนี้ 
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ หรือ
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  websiteค่าธรรมเนียมในการ 
คืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารท่ีไม่
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ  
ท่ีทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ท้ังนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป�น
เหตุ  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่เป�นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ี
อ่ืนชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคาร
สถานท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกำจัดแมลง 
แมง หนู หรือสัตว์ท่ีอาจเป�นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัด
เชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือบ้านพักท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดไว้ให้ ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายในการเป�นสมาชิก หรือการจัดซ้ือ
หนังสือ จุลสาร วารสารหนังสอืพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในราชการโดย
ส่วนรวม  ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีไม่มีผู้พัก
อาศัย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด  ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ 
ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยกเว้น 
ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้พัสดุท่ียืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้
ปฏิบัติราชการกรณีท่ีจำเป�นเร่งด่วนเป�นการชั่วคราว  ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือ
ตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสีและเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และ 
ไม่ถือเป�นสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีจะใช่สิทธิเบิกจ่ายตาม
กฎหมายเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดิน 
รวมท้ังค่าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเช่า  ค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล การระงับ
ข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ท่ีเป�นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป�นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน เป�นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทำระบบแผนท่ีภาษี, ค่าจ้าง
ทนายความ, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญช ี ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทำหมันสัตว ์ค่าจ้างแรงงาน
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ราษฎรกรณีดำเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 
 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท 
      

 
- เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรอืเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเนื่องกับการ 
รับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  
3. ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้พวงมาลัย 
 ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน 
 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ   
4.  ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและให้หมายความ
รวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ  
ท่ีจำเป�น เป�นต้น  การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป�นการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการประชุมไปเป�นแนวทางในการฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟ�ง
ป�ญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงานหรือแก้ไขป�ญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน 
 ดังนี้ 
4.1  การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจำเดือน 
4.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
4.3  การประชุมสภาท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน 
4.4  การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอ่ืนท่ี
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กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
4.5  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.6  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือเอกชน 
4.7  การประชุมกรณีอ่ืนท่ีจำเป�นในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ต่างๆ     
7.  ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดอาคารต่างๆ   
- เป�นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
(1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเงินเป�นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ
ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มาโดยวิธีการซ้ือ การยืม  
การเช่าหรือรับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศและข้ึนทะเบียนเป�นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ท่ีจำเป�นในการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม 
อบรม สัมมนา  ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
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4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
(สำนักงานปลัด)     
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 150,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการและพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรม และการเข้ารับการ
ฝ�กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(2) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 5,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย  
 โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการดังนี้   
ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  
น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ  
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�นและเก่ียวข้องในการ 
จัดงาน  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  29 ลำดับท่ี 5 
(สำนักปลัด) 

  

    
(3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานและพนักงานจ้าง   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการท่ีบัญญัติไว้เป�นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
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เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป�นธรรม 
เพ่ือส่งส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมปฏิบัติงานท่ี
มุ่งเพ่ิมสมรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป�นแนวทาง  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะ เป�นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความ
เข้าใจและยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและป�ดการฝ�กอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝ�กอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นในการอบรม
สำหรับการจัดทำโครงการ  เป�นไป 
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  28  ลำดับท่ี 2 
(สำนักปลัด)    

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท 
      

 
(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�นการจ้าง
เหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการใน 
ค่าใช้สอย 
    (2) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
    (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราว ในลักษณะ
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท    
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงป�ดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ท่ีใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง  
(ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นา�ิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรปูจำลอง กระเปา๋ 
 ตาชั่งขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำ
บ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิมดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ ของใช้ในการ
บรรจุหีบหอ่ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน พวงมาลา 
พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ท่ีนอน กระโถน 
เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป��งขนมป�ง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา  
สายยาฉีดน้ำ อ่างล้างจาน ถังน้ำฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)  

  

   
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 

  

89



  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป�น 1 ประเภท ดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย
ประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและ
ระวิงใส่ฟ�ล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปป้ายไฟแจ้งเตือน 
แบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
พู่กัน ส ีกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟ�ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟ�ล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำท่ีได้จากการล้างอัดขยาย  
ภาพถ่ายดาวเทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ 
 - เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลว 28 พฤษภาคม 25645 เรื่อง รูปบบการการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำป� 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
 Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ 
ซีดีรอม ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟ�ดเตอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป�นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป�นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงา-นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 195,000 บาท    
ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในท่ีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขป�ญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท 

      
 

-  เพ่ือจ่ายเป�นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ของเทศบาลตำบล 
น้ำอ้อม ฯลฯ   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อป�) 
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง 
 (ระบบ CLOUD, HOSTING) 
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบลงทุน รวม 62,350 บาท    

ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,350 บาท    
ครุภัณฑ์สำนักงาน           

(1) จัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 5,600 บาท 
      

 
-  เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ขนาดความกว้าง  60 ซ.ม.   (2) ความลึก  65 ซ.ม.  (3) สูง  107 ซ.ม. 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(2่) จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 9,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) สามารถปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ       2) ชนิดตั้งพ้ืน 3 ขา 
3) แบบใบพัดเหล็กชุบโครเม่ียม 4 ใบ ขนาด 24 นิ้ว 4) ตะแกรงครอบใบพัดชุบโครเม่ียม 
5) ขนาด 88 x 88 x 148 - 172 ซ.ม. 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
(กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
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 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)     
(3) จัดซ้ือเก้าอ้ีจัดงาน จำนวน 7,800 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีจัดงาน จำนวน 12 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ขาเก้าอ้ีทำด้วยเหล็กกล่องชุบโครเม่ียม     2) ชุปโครเม่ียม ปลายขามียางรอง 
3) ท่ีนั่งทำด้วยฟองน้ำ                            4) มีพนักพิง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(4) จัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค ์ จำนวน 35,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
-ขนาด182x76x73 cm.   
-พับขาเก็บได้ 
-หน้าโต๊ะ : ผลิตจาก HDPE (HIGH DENSITY POLYETHYLENE) สีขาว  
-ขาโต๊ะ: เป�นขาเหล็กสีเทา   
 จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           

(1) จัดซ้ือถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 4,950 บาท 
      

 
-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจัดซ้ือถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) ความจุ 25 ลิตร          2) กำลังไฟฟ้า 1600 วัตต์     3) ความถ่ีไฟฟ้า  50  Hz 
4) แรงดันไฟฟ้า  220 V    5) วัสดุผลิตจากเนื้อสแตนเลส  
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท    

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

(1) อุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน จำนวน 25,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  
-เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือ ท่ี ขก 0918/1155 ลว 31 พฤษภาคม  2564 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)หน้าท่ี  29  ลำดับท่ี 4    
(สำนักปลัด)  

  

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 469,240 บาท   

งบบุคลากร รวม 429,240 บาท    
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 429,240 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 429,240 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป� 
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
-เป�นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด)   

งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท    
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ 
พลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(สำนักปลัด) 

  

    
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกับประชุม
ประชาคมท้องถ่ิน กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลน้ำอ้อมร่วมกับประชุมประชาคมท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบป�ญหา  ความต้องการ  ประเด็น 
การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หรือการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง 
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เพ่ือประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม  จัดทำ
ร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
กำหนด  พร้อมเหตุผลและความจำเป�นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล 
น้ำอ้อม  (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจำเป�นเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม)   โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและป�ด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำ
โครงการ   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 30 ลำดับท่ี 6 
(สำนักงานปลดั)     
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล 
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,514,320 บาท   

งบบุคลากร รวม 1,774,320 บาท    
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,774,320 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,328,040 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป� 
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  จำนวน 4 อัตรา   
  1. ผู้อำนวยการกองคลัง              2. นักวิชาการเงินและบัญชี    
  3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้          4. เจ้าพนักงานพัสดุ      
-เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(กองคลัง)  

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,780 บาท 

      
 

 - เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
(กองคลัง) 

  

   
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง   
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จำนวน 12 เดือน  เป�นเงิน  42,000  บาท  
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ. กท. และ อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
2) หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 
 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 229,200 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
-เป�นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธี 
การจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการ
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง(ฉบับท่ี 4) ลว 26 พฤศจกิายน 2558 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 150,120 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  จำนวน 1  อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- เป�นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานท่ัวไป 
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)   
(กองคลัง) 

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 15,180 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
- เป�นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
ให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้รับ
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
(กองคลัง) 
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งบดำเนินงาน รวม 735,000 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 100,000 บาท 

      
 

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการพิจารณา  
ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ  จำนวน 100,000 บาท  
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 
 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบกิค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1966  
ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ   
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจำป�แก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป�นรายจ่ายอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษมีลักษณะเป�นเงิน
รางวัลประจำป�สำหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจำป� 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 60,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได้รับ   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
 พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) 
 พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 35,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ   
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สงิหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 418,000 บาท    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           

(1)ค่าจ้างเหมาบริการผู้บันทึกข้อมูล จำนวน 108,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาผู้บันทึกข้อมูล และการจัดทำหรือปรับปรุงเอกสารต่างๆของ 
กองคลัง จำนวน 1 อัตราจำนวน 12 เดือน อัตราเดือนละ 9,000 บาท  
เป�นเงิน 108,000  บาท ท้ังนี้โดยมีข้อกำหนดข้ันต้นทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน  
ไม่มีวันหยุด  กรณีจ้างเหมาบริการ  
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน 
2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ้างเอกชนและการจ้างเหมาบริการของ อปท.กรณีจ้างแรงงาน 
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้ 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 
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(2)ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ จำนวน 150,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังนี้   
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ หรือ
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ให้ความช่วยเหลือหรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  websiteค่าธรรมเนียมในการคืน
บัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารท่ีไม่
สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ี
ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ท้ังนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไปราชการเป�นเหตุ 
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่เป�นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ีอ่ืน
ชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกำจัดแมลง แมง 
หนู หรือสัตว์ท่ีอาจเป�นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกำจัดเชื้อ
โรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือบ้านพักท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดไว้ให้ ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลค่าใช้จ่ายในการเป�นสมาชิก หรือการจัดซ้ือหนังสือ  
จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในราชการโดยส่วนรวม 
ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าบริการใน
การกำจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกรณีไม่มีผู้พักอาศัย  
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด  ผลิตรายการและถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ  ค่าระวาง
บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยกเว้นค่าระวาง
บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝ�กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้พัสดุท่ียืมจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติ
ราชการกรณีท่ีจำเป�นเร่งด่วนเป�นการชั่วคราวค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหา
สารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป�น
สวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีจะใช่สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดิน รวมท้ัง
ค่าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเช่า  ค่าใช่จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ท่ีเป�นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป�นการประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลอก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน เป�นต้น  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ี
ปรึกษา, ค่าจ้างออกแบบ, ค่ารับรองแบบ, ค่าจ้างทำระบบแผนท่ีภาษี, ค่าจ้างทนายความ
, ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญช ี ค่าตรวจวินิจฉัยโรค, ค่าทำหมันสัตว ์ ค่าจ้างแรงงานราษฎร 
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กรณีดำเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการจ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ 
ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ  
(ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)  ฯลฯ     
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(กองคลัง) 
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 70,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน 
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่ายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�นการ 
จ้างเหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการใน 
ค่าใช้สอย 
(12๒) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราว ในลักษณะ
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท    
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
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2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก 
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ  แผ่นป้ายต่างๆ  ท่ีใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม(ต่อผืน) 
นา�ิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก  
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี 
แบบพิมพ์ ผ้าสำลี สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง ฯลฯ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป 
มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ท่ีนอน กระโถน 
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เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องป��งขนมป�ง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติดน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา  
สายยาฉีดน้ำ อ่างล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนหมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
    20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้   
    ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
 Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�นการซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด 
(Main Board) เมมโมรีชิป(Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟ�ดเตอร์ 
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(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switching Box) 
 เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
 Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป�นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม  
(CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป�นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท    
ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ   
ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง) 

  

  
งบลงทุน รวม 5,000 บาท    

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท    
ครุภัณฑ์สำนักงาน           

(1) เครื่องคำนวน(แบบไฟฟ้าและพิมพ์กระดาษ) จำนวน 5,000 บาท 
      

 
-เพ่ือจ่ายเป�นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่องคำนวน(แบบไฟฟ้าและพิมพ์กระดาษ)  
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) จอขนาดใหญ่พิเศษแสดงตัวเลข 12 หลัก  
2) เหมาะสำรับการใช้งานหนัก  
3) คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark Up/ Mark Down  
4) คำนวณราคาขายจากเปอร์เซ็นต์กำไร (Profit Margin)  
5) แสดงจำนวนครั้งท่ีคำนวณตัวเลข (Item Counter)  
6) พิมพ์ด้วยความเร็ว 4.4 บรรทัด/วินาที  
7) คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+ , TAX-)  
8) คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (COST, SELL, MARGIN)  
9) ฟ�งก์ชันพิมพ์ซ้ำ (Reprint)  
10) ฟ�งก์ชันทอนเงิน (Change Function)  
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11) ใช้พลังงานไฟ AC 220 V 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 (กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ)   
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองคลัง)  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 456,140 บาท   
งบบุคลากร รวม 429,240 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 429,240 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จำนวน 429,240 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   
-เป�นไปตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13 
 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 26,900 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 6,900 บาท    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 6,900 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ ได้รับการ
ช่วยเหลือ  
- เป�นไปตามระเบียบ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541    
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(สำนักงานปลัด)    

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือ
พลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนอง
เดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล    
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(สำนักงานปลัด)     

  

    
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเงินเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่ายได้ 
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรม และการเข้ารับการ
ฝ�กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายในท้ังส้ิน 719,120 บาท  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 459,120 บาท   

งบบุคลากร รวม 381,120 บาท    
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 381,120 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 381,120 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป� 
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ของพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
-เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) 
ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 78,000 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท    
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได้รับ   
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  
ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบ
หาม และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย  
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล   
พนักงานจ้างหรอืบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม  ฝ�กอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน 
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล   
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง 
ไปราชการเพ่ือประชุม  ฝ�กอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ 
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1).ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) 

  

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 260,000 บาท   

งบดำเนินงาน รวม 250,000 บาท    
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้แก่ 
 (1) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีท่ีได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีจากผู้บริหารท้องถ่ินแห่งนั้น   
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(2) อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีไปสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามคำร้องขอจากผู้บริหารท้องถ่ินแห่งนั้น  
- เป�นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684  
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบ 
สาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
(สำนักงานปลัด)    

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน 
ช่วงเทศกาล 

จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขป�ญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลป�ใหม่และเทศกาลสงกรานต์  
เป�นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว เป�นต้น   
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายระชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�น 
สำหรับการจัดทำโครงการ  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
-เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1634  
ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว   
2)  หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 668  
ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 2373   
ลงวันท่ี 23  ธันวาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2557 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว 2721 ลว 18 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี  33  ลำดับท่ี 1 
(สำนักงานปลัด) 
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(2) โครงการฝ�กอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำท้องถิ่น 

จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝ�กอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถ่ิน โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง 
สถานท่ีฝ�กอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและป�ดการฝ�กอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ 
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ 
สำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการฝ�กอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นในการฝ�กอบรม 
สำหรับการจัดทำโครงการ  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)  
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 หน้าท่ี  17  ลำดับท่ี 1 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(3) โครงการฝ�กอบรมทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝ�กอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี 
ฝ�กอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและป�ดการฝ�กอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือสำหรับ 
ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝ�กอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นในการฝ�กอบรม
สำหรับการจัดทำโครงการ(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  พ.ศ. 2553   
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี  มท 0808.2/ว3795   
ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   
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5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 33 ลำดับท่ี 2    
(สำนักงานปลัด)    

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย 
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�น 
การจ้างเหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการ 
ในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราวในลักษณะ 
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท    
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป�น 1 ประเภท ดังนี้ 
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ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)    

วัสดุจราจร จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุวัสดุจราจร  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุจราจรแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถ 
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้   
สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาญาณไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร แผงก้ันจราจร ป้ายเตือน 
แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต)  ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจาจร 
กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระบองไฟ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  ยาวชะรอความเร็วรถหรือยานพาหนะ  สติ๊กเกอร์รถหรือยานพาหนะ ฯลฯ 
 - เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ- ดังนี้       
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท    

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

(1) อุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน จำนวน 10,000 บาท 
      

 
-เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนให้แก่ท่ีว่าการอำเภอกระนวนในการดำเนินงานตามโครงการ 
จัดกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องใน "วัน อปพร." 
-เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี  36  ลำดับท่ี 11    
 (สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานการศึกษาท้ังส้ิน 3,782,818 บาท  
แผนงานการศึกษา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 945,740 บาท   
งบบุคลากร รวม 813,240 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 813,240 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 771,240 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน 2565  จำนวน 2 อัตรา  
  1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา      2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     
-เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(กองการศึกษา) 

  

  
  

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ. กท. และ อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 132,500 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 17,500 บาท    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง   
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

  

117



เป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัลประจำป�แก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้ 
เป�นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว380  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัล 
ประจำป�สำหรับพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2558 
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27  
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป�นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป�นเงินรางวัล
ประจำป� 
(กองการศึกษา)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 7,500 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิ ได้รับการ
ช่วยเหลือ  
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ 
ค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013   
ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 
 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองการศึกษา) 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 

      
 

- เพ่ือเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรบัรองหรอืเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน) 
2.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ   
3.  ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและให้
หมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม  เช่น ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม 
ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�น เป�นต้น  การประชุมราชการขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้  ต้องเป�นการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการประชุม 
ไปเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือรับทราบนโยบาย 
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟ�งป�ญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสานงาน
หรือแก้ไขป�ญหาเฉพาะเรื่องร่วมกัน ดังนี้ 
3.1  การประชุมราชการภายในหนว่ยงานประจำเดือน 
3.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ท่ีได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือคำสั่งขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
3.3  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.4  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐหรือเอกชน 
3.5  การประชุมกรณีอ่ืนท่ีจำเป�นในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาค
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงาน  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม  ฝ�กอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหพ้นักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษา)     
(2) โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงป�ดภาคเรียน จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงป�ดภาคเรียน 
ในลักษณะงานท่ีเหมาะสม  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและลดรายจ่าย
ผู้ปกครองและให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป�นประโยชน์เพ่ือแก้ป�ญหาสังคม 
เช่น การจัดพิมพ์หรือการจัดเก็บเอกสาร การรับคำร้องงานบริการประชาชน 
การรับและตรวจเอกสารข้อมูลการเสียภาษีของประชาชน การสำรวจข้อมูลท้องถ่ิน 
การบูรณะซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1 ) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต  
และนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2553  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0203.5/ว56 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2556  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0891.4/ว569ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561    
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าท่ี 37 ลำดับท่ี 1   
(กองการศึกการศึกษา) 

  

    
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกัน 
ท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล หรือบุคคล 
คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม อบรม 
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรม และการเข้ารับการ
ฝ�กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 
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ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�น 
การจ้างเหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา 
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการใน 
ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราวในลักษณะ
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา) 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท    
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลข
ขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก
กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ 
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แผงป�ดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ท่ีใช่ใน
สำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นา�ิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป 
พระบรมรูปจำลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาด
ใหญ่ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม  
สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ 
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน 
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
    20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
   ได้ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้   
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, 
 Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร ์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
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สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมี 
ลักษณะเป�นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  
หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ 
หรือแป้นพิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เช่น Ram คัตซีทฟ�ดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์ 
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)  
เป�นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)  
แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,837,078 บาท   
งบบุคลากร รวม 852,600 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 852,600 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 570,600 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป� 
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565  จำนวน 2 อัตรา  
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
-เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเก่ียวกับต่าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2559 
2) หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว2347 ลว 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อบจ./เทศบาล/อบต. สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ 
(กองการศึกษา) 

  

   
เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินวิทยฐานตำแหน่งของพนักงานครูเทศบาล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565   จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก  
-เป�นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา(ฉบับทท่ี 3) พ.ศ.2558  
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2) ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานครู 
และบุคลารทางการศึกษาเทศบาล ลว 15 ก.ค.2552 
(กองการศึกษา)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 216,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างท่ัวไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
ถึงเดือนกันยายน 2565  จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจา้ง  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)   
(กองการศึกษา) 

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างท่ัวไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
(กองการศึกษา) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 1,068,278 บาท    

ค่าใช้สอย รวม 500,150 บาท    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 84,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
น้ำอ้อม จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือนอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป�นเงิน 
84,000 บาท ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งเป�นผู้ควบคุมการทำงาน 
โดยมีข้อกำหนดข้ันต้น 
1.ให้บริการ วันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน / สัปดาห์     
2.เป�นอัตราราคาท่ีรวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษีและค่าอุปกรณ์เครื่องมือ 
ท่ีจำเป�นในการให้บริการแล้ว 
-เป�นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
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1)หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะค่าเชื้อเพลิง 
หรือพลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ 
ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
ในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  ของพนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือเด็กเล็ก บุคคล 
คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม อบรม 
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการรวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(กองการศึกษาฯ) 

  

    
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จำนวน 257,250 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เฉลี่ยคนละ 21 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ตำบลน้ำอ้อม (โดยมีจำนวนเด็กนักเรียน  50 คน)  
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ 3924 ลว 8 กรกฎาคม 2564 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะ
เทศบาลตำบลและ อบต.) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749ลว 5 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป�บประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2786 ลว 8 พ.ค.2562 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  37   ลำดับท่ี 2 
(กองการศึกษา)     
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันท่ีเรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนตำบล หรือบุคคล  
คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม อบรม 
สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษา) 

  

    
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการการเรียนการสอน) 

จำนวน 85,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก(ค่าจัดการการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
จัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) 
จำนวน 1,700  บาท/คน  (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10  มิถุนายน  2564) ได้แก่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม(โดยมีจำนวนเด็กนักเรียน 50  คน) 
-เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924ลว 8 กรกฎาคม 2564 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  
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(เฉพาะเทศบาลตำบลและ อบต.) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749  
ลว 5 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2786 ลว 8 พ.ค.2562 เรื่อง 
 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  37  ลำดับท่ี 2   
(กองการศึกษา)     
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ,ค่าอุปกรณ์การเรียน, 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

จำนวน 33,900 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม จำนวน 1 แห่ง   
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ป� (ยอดเด็กนักเรียน ณ  10  มิถุนายน  2564)  
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำอ้อม (โดยมีจำนวนเด็กนักเรียน 30 คน) 
-เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924ลว 8 กรกฎาคม 2564 
 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เฉพาะเทศบาลตำบลและ อบต.) 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749ลว 5 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว2786 ลว 8 พ.ค.2562 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   37   ลำดับท่ี  2 
(กองการศึกษา) 

  

   
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกต ิ  
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หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�น 
การจ้างเหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการใน 
ค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราว ในลักษณะ
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)    

ค่าวัสดุ รวม 530,128 บาท    
วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร 
เก้าอ้ีพลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด กระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงป�ดประกาศ แผ่น
ป้ายชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ท่ีใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นา�ิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผ้าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต็นท์ขนาดใหญ่ ตู้ยาสามัญ 
ประจำบ้าน แผงกันห้องแบบรื้อถอนได ้(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ 
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กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือของใช้ 
ในการบรรจหุีบห่อ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่ง ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562 
2) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095  ลว  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
การจำแนกประรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 515,128 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุงานบ้านงานครัวแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ 
ท่ีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่อง
ป��งขนมป�ง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติดน้ำร้อน กระติด
น้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา สายยาฉีดน้ำ อ่างล้างจาน ถังน้ำ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดังนี้   
(1)  อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม  
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เป�นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตำบลน้ำอ้อมจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน
และเทศบาล ตั้งสมทบให ้  
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(2)  อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการ 
ซ้ืออาหารเสริม (นม)  เป�นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินสำหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)  จำนวน 2 แห่ง  (โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม,โรงเรียนบ้านหนองซา)   
จำนวน  260  วัน และเทศบาล ตั้งสมทบให ้  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)    

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร์  
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดินระหว่างแถว  
เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   
ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ป�ก 
และสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�น 
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การซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ำ 
 - เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท    
ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขป�ญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529  
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
(กองการศึกษา) 

  

   
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 8,000 บาท 

      
 

-  เพ่ือจ่ายเป�นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา) 
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ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อป�)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองการศึกษา) 

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 916,200 บาท    

เงินอุดหนุน รวม 916,200 บาท    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

(1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลน้ำอ้อม จำนวน 886,200 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ในเขตตำบลน้ำอ้อมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาป�ท่ี 6 ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เฉลี่ยคนละ 21 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ได้แก่ 1.โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม  
2.โรงเรียนบ้านหนองซา (โดยมีจำนวนเด็กนักเรียน 211 คน)  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ 
เงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  37 ลำดับท่ี 3   
(กองการศึกษา) 

  

    
(2) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมในการดำเนินตาม 
โครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
การจำแนกประรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   39  ลำดับท่ี  7   
(กองการศึกษา)     
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองซา จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองซาในการดำเนินตามโครงการส่งเสริม
ทักษะอาชีพนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
3) หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว  28  พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบ
การจำแนกประรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   39 ลำดับท่ี 7   
 (กองการศึกษา) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานสาธารณสุขท้ังส้ิน 1,301,920 บาท  
แผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 355,320 บาท   
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,320 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน 2565  จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
-เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด) 

  

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 946,600 บาท   

งบดำเนินงาน รวม 751,600 บาท    
ค่าใช้สอย รวม 731,600 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 600,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนหรือพ้ืนท่ี  
ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบตัิติงานแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
- เป�นไปตามระเบียบ ประกาศ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้         
 1) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงาน 
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2553      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว2826  
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของอปท.    
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมของอปท. พ.ศ.2557   
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บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  40  ลำดับท่ี 1      
(สำนักงานปลัด)          
(2) โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 80,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยจ่าย
เป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าทรายอะเบท   
ค่าน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำและยุงลาย ค่าลูกปลาหางนกยูง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำมันผสมน้ำยาพ่นหมอกควัน  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำโครงการ  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 1891.3/ว 3362   
ลงวันท่ี 19  สิงหาคม 2556 เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและความคุมการระบาดของ 
โรคไข้เลือดออก   
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 731  
ลงวันท่ี 7 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ระบาดโรคท่ีเกิดจากยุงเป�นพาหะ 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 42 ลำดับท่ี 9  
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซ้ือวัคซีน  ไซริงค์พลาสติก พร้อมเข็ม ยาคุมกำเนิด 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำโครงการ(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  
2) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 
5) หนังสือกรมด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 940 เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดการกำจัด 
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0994  
ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/729  
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2560     
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42  ลำดับท่ี 9 
(สำนักงานปลัด) 
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(4) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จำนวน 6,600 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่ายานพาหนะ 
ค่าตอบแทนผู้ออกสำรวจ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีจำเป�น 
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
- เป�นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 
 เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562     
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 41 ลำดับท่ี 6 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(5) โครงการฝ�กอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝ�กอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร   
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ 
ต่างๆ ในการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การฝ�กอบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  43  ลำดับท่ี 2 
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท    
วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
    3. รายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป�นต้นโดยจ่ายเป�นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ดังนี้   
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
- ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ
เม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้ (เครื่องแบบตามมาตรฐานการ แพทย์-ฉุกเฉิน)
เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เข้มขัด เครื่องหมาย และอ่ืนๆ 
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(สำนักงานปลัด)   

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท    
เงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

(1) อุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน จำนวน 35,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวนในการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวดชมรม 
TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
3) หนังสือท่ีว่าการอำเภอกระนวน ท่ี ขก 0918/1155 ลว 31 พฤษภาคม  2564  
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ.2565 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี  41 ลำดับท่ี  4    
(สำนักงานปลัด) 

  

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน           

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 160,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้านในเขตตำบล 
น้ำอ้อมในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
- เป�นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันท่ี 30  มิถุนายน  2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี  42  ลำดับท่ี  7      
(สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ท้ังส้ิน 1,181,380 บาท แยกเป�น  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,001,380 บาท   
งบบุคลากร รวม 896,280 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 896,280 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 896,280 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565  
จำนวน 2 อัตรา  ดังนี้ 
(1) นักพัฒนาชุมชน                       (2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
-เป�นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 105,100 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 55,100 บาท    
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิท่ีจะได้รับ   
 -เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
     พ.ศ. 2548  
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
     (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
     (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559  
     เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
     สว่นท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน 
/ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 7,100 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ  
-เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ 
ค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน   
(สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  
ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำรับยานพาหนะ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม 
และอ่ืนๆ ทำนองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้าย
สิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี
จำเป�นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลหรือบุคคล คณะบุคคล
ท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือระชุม  ฝ�กอบรม อบรม สัมมนา 
ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(สำนักงานปลัด) 
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 25,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่ายของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง  หรือ คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝ�กอบรม  อบรม  สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการรวมถึงการฝ�กอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(สำนักงานปลัด) 

  

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท   

งบดำเนินงาน รวม 180,000 บาท    
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           

(1) ค่าจ้างเหมารถโดยสารรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จำนวน 80,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นการสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยท่ียากจน,ขาดแคลน,ด้อยโอกาส 
และประสบป�ญหาในการเดินทางมาเรียน,ครอบครัวแตกแยกหรือพักอาศัยกับ
ผู้สูงอายุประสบกับป�ญหาการเดินทางมาเรียน 
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ.2561 
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ท่ีพ่ึง  พ.ศ. 2552 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าท่ี 44 ลำดับท่ี 4 
(กองการศึกษา) 

  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ 
ผู้ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส 

จำนวน 40,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ 
ผู้ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ท่ีพ่ึง  พ.ศ. 2552    
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บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 44  ลำดับท่ี 2 
(สำนักงานปลดั)     
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

จำนวน 40,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผู้ด้อยโอกาส โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและป�ดการฝ�กอบรมค่าวัสดุเครื่องเขียน 
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์   
ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝ�กอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ
ฝ�กอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นในการฝ�กอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตาม ระเบียบ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมและการเข้ารับ 
การฝ�กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 44 ลำดับท่ี 1 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(3) โครงการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ยากไร ้ จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ยากไร้ ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ  ดังนี้   
1) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ท่ีพ่ึง  พ.ศ. 2552    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 44  ลำดับท่ี 2 
(สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชนทั้งสิ้น 835,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน  

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 835,000 บาท   
งบดำเนินงาน รวม 835,000 บาท    

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 360,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานขับรถขยะและคนงานประจำรถขยะ  
ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา ค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ พนักงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการ
ทำงาน โดยมีข้อกำหนดขั้นต้นทำงานวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)หนังสือ มท 0808.2/ว1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ  
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักงานปลัด) 

  

    
(2) ค่าบริการสถานทิ้งและกำจัดขยะ จำนวน 200,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ อาท ิเช่น  ค่าบริการสถานทิ้งและ 
กำจัดขยะ   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1096  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย 
ประจำปี งบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่0808.2/ว1627  
ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(สำนักงานปลัด) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการลดขยะในชุมชน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดขยะในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมค่าใช้จ่ายในพิธี 
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ค่าประกาศนียบัตร   
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  28  ลำดับที่ 2 
 (สำนักงานปลัด) 

  

   
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม 
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุด
เสียหายจากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็น 
การจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษา 
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ในค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม 
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการชั่วคราวในลักษณะ 
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักงานปลัด) 
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท    
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 165,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแบ่งการพิจารณาออกเป็น 1 ประเภทดังนี้ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม 
ดังนี้ 
แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา  
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมันเกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานสังคมสงเคราะห์ท้ังส้ิน   391,000  บาท  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 391,000 บาท   

งบดำเนินงาน รวม 311,000 บาท    
ค่าใช้สอย รวม 311,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬาค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป�นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เช่น การจัดพิธีเป�ด-ป�ด การแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ 
ค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ 
ค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยเช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำ
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาท่ีจัดงาน   
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   47  ลำดับท่ี  8  
(สำนักงานปลัด)    

  

    
(2) โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ีพบประชาชน จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ์ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�น
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และเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา 
ตลอดระยะเวลา(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   50  ลำดับท่ี 10    
(สำนักงานปลัด)     
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการป้องกันและแก้ไขป�ญหา 
ยาเสพติด  โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการ เช่น  ค่าวัสดุจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีจำเป�นและเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 
 เช่น ค่าจ้างเหมารักษาวามปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา 
 ตลอดระยะเวลา(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  47   ลำดับท่ี  4  
(สำนักงานปลัด)   

  

    
(4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน 40,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินครงการ เช่น   
ค่าวัสดุจัดนิทรรศการค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้ 
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
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และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจำเป�นและเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน 
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษา 
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า
น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ 
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- ตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   50  ลำดับท่ี  13   
(สำนักงานปลัด)      
(5) โครงการฝ�กอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน 40,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฝ�กอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถ่ิน โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 
การดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุจัดนิทรรศการค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ี 
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย 
เก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจำเป�นและเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น 
ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน  
รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ 
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา  
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี  46   ลำดับท่ี 1  
(สำนักงานปลัด)  

  

 

 

 

148



    
(6) โครงการสร้างจิตสำนึกความเป�นไทย จำนวน 20,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกความเป�นไทย  
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเป�ดและ 
ป�ด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ 
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นสำหรับการจัดทำโครงการ และค่าสถานท่ี 
จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป�นในการ 
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
หรืออ่ืน ๆ ในกรณีท่ีขอความร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
อ่ืนจะต้องไม่ซ้ำซ้อน กับค่าใช้จ่ายท่ีส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน
เบิกจ่ายให้กับผู้ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  
จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์ รวมถึง 
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดงาน (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี   47  ลำดับท่ี  8     
 (สำนักงานปลัด) 

  

    
(7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน 100,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม 
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร  และเครื่องดื่มไม่มี 
แอลกอฮอล ์ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจำเป�น
และเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเช่น 
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ค่าเช่า
หรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
 ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 หน้าท่ี  17   ลำดับท่ี 1   
(สำนักงานปลัด)     
(8) โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล จำนวน 21,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล  
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีท่ีมี 
การประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�น เป�นต้น  
การประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
ต้องเป�นการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนำผลจากการประชุมไปเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือรบัทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
ต่างๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ รับทราบและรับฟ�งป�ญหา
อุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติประสานงานหรือแก้ไขป�ญหาเฉพาะเรื่องร่วมกันดังนี้   
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ) 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทายรับ –รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วน 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 50 ลำดับท่ี 11 
(สำนักงานปลัด) 

  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท    

เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท    
เงินอุดหนุนส่วนราชการ           

(1) อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นในการดำเนินงานตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำป�งบประมาณ 
 พ.ศ.2565 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
2) หนังสือศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ท่ี ขก 0018.3/7121 ลว 11 มีนาคม 2564  
เรื่อง ส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำป�งบประมาณ  
พ.ศ.2565    
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี  48  ลำดับท่ี 1  
(สำนักงานปลัด) 
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(2) อุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินอุดหนุนท่ีว่าการอำเภอกระนวน ในการดำเนินงานตามโครงการ 
ป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอกระนวน 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.2565 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
2) หนังสือท่ี ขก 0918/1155 ลว 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ประจำป� พ.ศ.2565 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี  48 ลำดับท่ี  5 
(สำนักงานปลัด) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการรวมทั้งสิ้น 695,000 บาท  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท   
งบดำเนินงาน รวม 300,000 บาท    

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี จำนวน 200,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายการดำเนินตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก ่ค่าเช่าหรือ
ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้าย
ชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน
กีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 
ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
เตน็ท ์เวทีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ 
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง 
ค่าเช่าอุปกรณ ์และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขาตลอดระยะเวลา 
ที่จัดงาน  (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่    55  ลำดับที่  10   
(กองการศึกษา)       

  

    
(3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและ 
ผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น  เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น 
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ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ ค่าบริการรถสุขา 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย โฆษณาหรือ
สิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่   55   ลำดับที่  11   
(กองการศึกษา)    

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท    
วัสดุกีฬา จำนวน 40,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกีฬารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกต ิ   
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกันภัยค่าติดตั้ง 
  เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้   
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี้ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง 
ลูกแชร์บอล  ตระกร้อ  ตระกร้อหวายแชร์บอล ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ ฯลฯ 
นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้   
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษา) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 395,000 บาท   

งบดำเนินงาน รวม 310,000 บาท    
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานวันสงกรานต์รดน้ำดำหัว 
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก ่ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  
เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เตน็ท ์เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา 
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  
น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือ 
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ 
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และ 
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมา
ทำป้าย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
 (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่  52   ลำดับที่  1   
(กองการศึกษา)  

  

    
(2) โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน 
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น  
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์  
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่าตอบแทน 
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน 
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เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  52  ลำดับที่  2   
(กองการศึกษา)     
(3) โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน 
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่า 
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา  
โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายใน 
การประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล 
ที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ 
ของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  
ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทาง
วิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
และเก่ียวข้องในการจัดงาน   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่   53   ลำดับที่  5   
(กองการศึกษา) 

  

    
(4) โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา จำนวน 15,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน 
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือ 
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น 
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เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่าย 
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า ประปา โทรทัศน์ 
รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา 
ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก่ ค่าตอบแทน 
กรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็น
การประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่   53   ลำดับที่  6  
(กองการศึกษา)     
(5) โครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง
ขอนแก่น 

จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  
ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
สถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเก่ียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน เช่น  เครื่องโปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง เตน็ท ์เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมา
ทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ 
แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ 
การประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ 
ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำ
ป้าย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  
(ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด 
การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  54  ลำดับที่  7 
(สำนักงานปลัด) 
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(6) โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จำนวน 80,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์  ได้แก ่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่
ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์  
เวท ีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ ์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัด
งาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก ่ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่า
โล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติ
คุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  
เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย โฆษณาหรืองพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน (ทุกรายการถัวเฉลี่ยในโครงการ)   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ  อปท. พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  53   ลำดับที่   4 
(กองการศึกษา) 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท    

เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท    
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน           

(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนนคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลน้ำอ้อม  
ในการดำเนินตามโครงการทอดเทียมพรรษาประจำตำบล 
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่  52  ลำดับที่  3   
(กองการศึกษา) 
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เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล           

(1) อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอกระนวน จำนวน 25,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระนวนในการดำเนินตามภารกิจของกิ่ง
กาชาดอำเภอกระนวน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2563 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่  56  ลำดับที่  16  
(กองการศึกษา) 

  

    
(2) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในการดำเนิน 
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่  44  ลำดับที่  3   
 (กองการศึกษา) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาท้ังส้ิน 4,804,160 บาท แยกเป�น  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,264,460 บาท   
งบบุคลากร รวม 971,160 บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 971,160 บาท    
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 369,480 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   
-เป�นไปตามกประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 11)ลงวันท่ี 6 มิถุนายน  
พ.ศ.2560  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 13  
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
(กองช่าง) 

  

   
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
- เป�นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ กจ. กท. และ อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถ่ิน พ.ศ. 2564 
2) หนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 
 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง) 

  

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 229,200 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำป�และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำป�
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 อัตรา  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
-เป�นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 4)  ลว 26  พฤศจิกายน2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราค่าจ้างและการ
ให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถ่ินได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลว 26 พฤศจิกายน 2558 
(กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 299,400 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
 ถึงเดือนกันยายน 2565  จำนวน 2  อัตรา   
  1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
-เป�นไปตามประกาศ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
2) ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 6)   
(กองช่าง) 

  

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 31,080 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 2 อัตรา  
  1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า         2.ตำแหน่ง ผู้ชว่ยนายช่างโยธา 
-เป�นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
2) หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนด
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับท่ี 2)  
(กองช่าง) 

  

  
งบดำเนินงาน รวม 1,235,000 บาท    

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ 

จำนวน 10,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธ ิได้รับการ
ช่วยเหลือ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2549   
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว257 ลงวันท่ี  28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว1013  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
(กองช่าง) 
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท    
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ           

(1)ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ จำนวน 108,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเงินเป�นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการจำนวน 1 อัตรา 
จำนวน 12 เดือน อัตราเดือน ละ 9,000 บาท เป�นเงิน 108,000 บาท ท้ังนี้ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณา ค่างานและค่าตอบแทนกำหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจ 
การจ้าง และพนักงานท่ีได้รับแต่งตั้งเป�นผู้ควบคุมการทำงาน โดยมีข้อกำหนดข้ันต้น 
  1.ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด   
  2.เป�นอัตราราคาท่ีรวมค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษีและค่าอุปกรณ์เครื่องมือ
ประจำกายสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษ 
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)หนังสือมท 0808.2/ว1627 ลว 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ 
 และค่าสาธารณูปโภค 
2)หนังสือ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง) 

  

    
(2)ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ จำนวน 100,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังนี ้  
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ หรือ
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเก่ียวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทาง
ราชการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์  ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน  websiteค่าธรรมเนียม
ในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสาร
ท่ีไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้  ท้ังนี้  ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางไป
ราชการเป�นเหตุค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมิใช่เป�นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน ค่าใช้จ่ายในการใช้
สถานท่ีอ่ืนชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่ง
อาคารสถานท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
กำจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ท่ีอาจเป�นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความ
รวมถึงการกำจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือบ้านพักท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดไว้ให้ ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายในการเป�นสมาชิก 
หรือการจัดซ้ือหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ใน
ราชการโดยส่วนรวม  ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ค่าบริการในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณีไม่มีผู้พักอาศัย  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด  ผลิตรายการ และถ่ายทอดสถานี 
โทรทัศน ์และวิทยุ ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ยกเว้น ค่าระวางบรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝ�กอบรม การจัดงาน 
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และการประชุมระหว่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้พัสดุท่ียืมจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือใช้ปฏิบัติราชการกรณีท่ีจำเป�นเร่งด่วนเป�นการชั่วคราว  ค่าตรวจ
ร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจากการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป�นสวัสดิการการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานส่วน
ท้องถ่ินท่ีจะใช่สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและท่ีดินรวมท้ังค่าบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเช่า  ค่าใช่จ่าย
ในการดำเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติราชการ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ท่ีเป�นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำการอย่าง
หนึ่งอย่างใด  ซ่ึงมิใช่เป�นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลอก 
ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน เป�นต้น  ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ,ค่าจ้าง
ทำระบบแผนท่ีภาษี, ค่าจ้างทนายความ,ค่าจ้างผู้เชียวชาญบัญชี  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค,  
ค่าทำหมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง  ค่าจ้างเหมาท่ีมีลักษณะการ
จ้างทำเพ่ือให้ได้มาซ่ึงป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอ่ืนๆ  ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง
ภายใน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (ท่ีไม่เข้าลักษณะท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)ฯลฯ     
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจำป�
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)    

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       
(1) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือ
พลังงานสำรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ทำนอง
เดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการ
เดินทางไปราชการประจำในราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�นต้องจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ี
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม ฝ�กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน 
หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี ้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  
(กองช่าง)     
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม จำนวน 25,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าลงทะเบียนในการฝ�กอบรม ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝ�กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการฝ�กอบรม
เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรม และการเข้ารับการ
ฝ�กอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 

  

   
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 460,300 บาท 

      
 

(รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย
จากการใช้งานปกติ   
หมายเหตุ  
1. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป�นการจ้าง
เหมาซ่ึงมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
2. ในกรณีท่ีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป�นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป�นค่าจ้างเหมาบริการในค่า 
ใช้สอย 
    (2) ค่าสิ่งของท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ้ือมาใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ 
    (3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ้างเป�นการชั่วคราวในลักษณะ 
มิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำป�ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
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3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)    

ค่าวัสดุ รวม 545,000 บาท    
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
 ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุสำนักงาน แบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก 
เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอ้ี
พลาสติก ตรายาง ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงป�ดประกาศ แผ่นป้ายชื่อ
สำนักงาน หรือหน่วยงาน หรือแผ่นป้ายต่างๆ  ท่ีใช่ในสำนักงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อ
ผื่น) พรม (ต่อผืน) นา�ิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรปูจำลอง กระเป่า ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ผ่าใบติดตั้งในสำนักงาน ผ้าใบเต้นท์ขนาดใหญ่ ตู่ยาสามัญประจำบ้าน แผงกัน
ห้องแบบรื้อถอนได ้(Partition) ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว 
สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข 
ไม้บรรทัด คลิป ตัวเย้บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซ้ือ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน  
พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม้ ฯลฯ      
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)  
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 160,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโข่ง ไม้ชักฟ�วส์ ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
ฟ�วส ์เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตช์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเตอร์รี่โซล่า
เซลล์ กล่องรับสัญญาณ ฯลฯ      
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�นการ
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ ดอกลำโพง ฮอร์นลำโพง 
แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง) 

  

   
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
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ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง  
สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากาใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน  ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ 
น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ส ีปูนซีเมนต์ ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง 
สังกะส ีตะปู เหล็กเส้น แปรงทาส ีปูนขาว แผ่นดินเหนียมสังเคราะห์     
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�นการ
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา 
ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นและให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุก่อสร้างแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้ ชุดเครื่องมือผ่าตัด, ท่ีวางกรวยแก้ว,
กระบอกตรง, เบ้าหลอม, หูฟ�ง (Stethoscope) , เปลหามคนไข้, คีมถอนฟ�น, เครื่องวัด
น้ำฝน, ถังเก็บเชื้อเพลิง, เครื่องนึ่ง, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, เครื่องวัดอุณหภูมิ  
(ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
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หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้    
สำลี และผ้าพันแผล, ยาและเวชภัณฑ์, แอลกอฮอล์, ฟ�ล์มเอกซเรย์, เคมีภัณฑ์, 
ออกซิเจน,น้ำยาต่าง ๆ, เลือด, สายยาง, ลูกยาง, หลอดแก้ว, ลวดเชื่อมเงิน, ถุงมือ, 
กระดาษกรอง,จุกต่าง ๆ, สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, หลอด
เอกซเรย์, ทรายอะเบท, น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง, คลอรีน สารส้ม, หน้ากากอนามัย
, ชุดป้องกันเชื้อ (แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง)ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 
 20,000 บาท   
3. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
4. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�นการ
ซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)  
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟ�ดเตอร์ 
(Cut Sheet Feeder)เมาส ์(Mouse)พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
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 เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, 
 Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป�นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม 
 (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป�นต้น เราเตอร์ (Router) ฯลฯ    
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง)    

วัสดุอ่ืน จำนวน 10,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุอ่ืน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุอ่ืนแบ่งการพิจารณาออกเป�น 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า  
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแส หัววาล์วเป�ด – ป�ดแก๊ส ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  อุปกรณ์บังคับสัตว์ ฯลฯ 
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(กองช่าง) 

  

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท    
ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท 

      
 

-  เพ่ือจ่ายเป�นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า/ในท่ีสาธารณะ หรืออาคารสถานท่ีท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม  
- เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี ้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขป�ญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 1529 ลง
วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 
(กองช่าง) 

งานก่อสร้าง รวม 2,539,700 บาท  
งบลงทุน รวม 2,539,700 บาท   

ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม 2,539,700 บาท   
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ          

(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตอกเกี้ย  หมู่ท่ี 2 ต่อจาก 
คสล.เดิมทิศตะวันออกวัดตอกเกี้ย (หลังวัด) บ้านตอกเกี้ย หมู่
ท่ี 2 

จำนวน 316,000 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านตอกเก้ีย หมู่ท่ี 2 ต่อจาก คสล.เดิม ทิศ
ตะวันออกวัดตอกเก้ีย (หลังวัด) บ้านตอกเก้ีย หมู่ท่ี 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ถนนขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว  140 เมตร คสล.หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  หนา 0.15 เมตรมีพ้ืนท่ี  คสล.ไม่น้อยกว่า 560 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-565)  หน้าท่ี   59  ลำดับท่ี 6  

  

   
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวียงอินทร์ หมู่ท่ี 3 เริ่ม
จากท่ีไร่นายสมจิตร แก้วพิทูลย์ ถึง บ้านนายบุญมี วอแพง 

จำนวน 428,100 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างถนนคสล.บ้านเวียงอินทร์ หมู่ท่ี 3 เริ่มจากท่ีไร่นายสม
จิตร แก้วพิทูลย์ ถึง บ้านนายบุญมี วอแพง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         ถนนขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว  300  เมตร  คสล.หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กำหนด)   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 63  ลำดับท่ี 12  

  

   
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวียงอินทร์  หมู่ท่ี 3  เริ่ม
จากท่ีนานางเพียร แก้วพิลา ไป บ้านหนองซา หมู่ท่ี 6 

จำนวน 251,600 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านเวียงอินทร์ หมู่ท่ี 3 เริ่มจากท่ีนานางเพียร  
แก้วพิลา ไป บ้านหนองซา หมู่ท่ี 6  
      ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  85  เมตร  คสล.หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี  คสล.ไม่น้อยกว่า 
425 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  63  ลำดับท่ี  13 
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(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด 
คสล. บ้านกุดจาน หมู่ท่ี 4 เริ่มจากบ้านนางเพชร ถึง บ้านนาย
โชคสมัย ชัยภูธร (ฝ��งทางขวา) 

จำนวน 188,800 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด คสล. บ้านกุดจาน 
หมู่ท่ี 4 เริ่มจากบ้านนางเพชรมณี  วงศ์มณี ถึงบ้านนายโชคสมัย ชัยภูธร (ฝ��งทางขวา)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ขนาด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.40 เมตร ยาว 123 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  71  ลำดับท่ี 29  

  

   
(5)โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดจาน หมู่ท่ี 4 เริ่มจาก
บ้านนายโชคสมัย ชัยภูธร ถึง บ้านนางบุญจันทร ์สีลุนได 

จำนวน 108,200 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าปรับปรุงถนน คสล.บ้านกุดจาน หมู่ท่ี 4 เริ่มจากบ้านนายโชคสมัย 
 ชัยภูธรกุดจาน ถึง บ้านนางบุญจันทร ์สีลุนได  
  ขนาดถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  48  เมตร  คสล.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้างๆละ กว้าง  0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 192  ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กำหนด)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี   64   ลำดับท่ี 15  

  

   (6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 5 เริ่ม
จากบ้านนายคำผาย  เหนียววาส ถึง สระหนองซา 

จำนวน 148,400 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 5 เริ่มจากบ้านนายคำผาย 
เหนียววาส ถึง สระหนองซา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว  50  เมตร  คสล.หนาเฉลีย่  0.15  เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 250 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  68  ลำดับท่ี  22 

  

  
  

(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด 
คสล. บ้านหนองซา หมู่ท่ี 6 เริ่มจากบ้านนางลำไย  แก้วเบ้า 
ถึง หน้าโรงเรียนบ้านหนองซา 

จำนวน 291,200 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด คสล. บ้านหนอง
ซา หมู่ท่ี 6 เริ่มจากบ้านนางลำใย แก้วเบ้า ถึง หน้าโรงเรียนบ้านหนองซา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.40 เมตร ยาว 185 เมตร และวางท่อ คสล. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรพร้อมยาแนวจำนวน  6  ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565)  หน้าท่ี  78  ลำดับท่ี 44 
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   (8) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองซา  หมู่ท่ี 6 เริ่ม
จาก คสล.เดิมสายทางลานออกกำลังกายไปบ้านนายชาญชัย   
หาป�ญนะ 

จำนวน 178,200 บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองซา หมู่ท่ี 6 เริ่มจาก คสล.เดิมสายทาง
ลานออกกำลังกายไปบ้านนายชาญชัย หาป�ญนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ถนนขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  60  เมตร  คสล.หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)  
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  67  ลำดับท่ี 21  

  

   
(9) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ท่ี 7 
 เริ่มจากท่ีสวนนายสมศร ี จันทะบาล ถึง หน้าวัดปทุมคงคา 

จำนวน 95,500 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ท่ี 7 เริ่มจากท่ีสวน 
นายสมศรี จันทะบาล ถึง หน้าวัดปทุมคงคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
        ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  260  เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 751.40  ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 132.60 ลบ.ม. หรือพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี  94  ลำดับท่ี  61 

  

   
(10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน เริ่มจากบ้านนายคำภู 
นาทองน้อยไปทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อมเหนือ  
หมู่ท่ี 7 

จำนวน 149,900 บาท 

    
  

-เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน เริ่มจากบ้านนายคำภู นาทองน้อยไปทาง 
ทิศตะวันออกหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ท่ี 7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 77 เมตร สูงเฉลี่ย  1.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 231 
ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ? 0.40 ม. จำนวน 70 ม. และบ่อพัก 7 บ่อ 
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด)บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 72  ลำดับท่ี 31  

  

   
(11)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด 
คสล. บ้านส่างทิพย์หมู่ท่ี 8 เริ่มจากบ้านนายนาย  สุขสมหวัง 
ถึง ท่ีนานายรักไทย  กำแพงหีน 

จำนวน 283,800 บาท 

    
  

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาป�ด คสล. บ้านส่างทิพย์  
หมู่ท่ี 8 เริ่มจากบ้านนายนาย สุขสมหวัง ถึง ท่ีนานายรักไทย กำแพงหีน  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
      รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.40 เมตร ยาว 185 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าท่ี  79  ลำดับท่ี 49  
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)          

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่าK) จำนวน 100,000 บาท 
    

  
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ในการดำเนินการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  สิ่งสาธารณูปการ  ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และค่า 
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้างเก่ียวกับการคำนวณเงินเพ่ิมและการอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิม
(ค่า K)  แก่ผู้รับจ้างของหน่วยงาน ในฐานะคู่สัญญาจ้าง 
- เป�นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
2) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุดท่ี นร 0408/ว 85 ลงวันท่ี 13 กรกาคม 2541 
3) หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0407/ว 150 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2544 
4) คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือ 
เวียนท่ีเก่ียวข้อง สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2555 
5) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป�ญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5  มีนาคม 2561 
6) หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 643  
ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2562 
7) หนังสือกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว110 ลว 5 มีนาคม 2561 
8) หนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 2147  
ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1837  
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2560 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่าK)ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ตามหนังสือด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

รวมประมาณการรายจ่ายแผนงานการเกษตรท้ังส้ิน 55,000 บาท  
แผนงานการเกษตร  

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 35,000 บาท   
งบดำเนินงาน รวม 35,000 บาท    

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการฝ�กอบรมความรู้ด้านเกษตรกรรม จำนวน 30,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝ�กอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม 
โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป�น
สำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝ�กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี   103  ลำดับท่ี 1 

  

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท    
วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท 

      
 

- เพ่ือจ่ายเป�นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
1. รายจ่ายเพ่ือประกอบข้ึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รวมถึงรายจ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย 
  ค่าติดตั้ง  เป�นต้น 
- สิ่งของท่ีจัดเป�นวัสดุการเกษตรแบ่งการพิจารณาออกเป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ 
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเม่ือนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย  
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังนี้  เคียว  
สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซ่ีพรวนดิน
ระหว่างแถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (สำเร็จรูป) กระชัง  
มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ  
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คง 
สภาพเดิม ดังนี ้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว ์พืชและสัตว์ 
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พันธุ์สัตว์ป�กและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์  วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช 
เช่น ใบมีด เชือก ผู้ใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน แก๊สพิษ ฯลฯ   
ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิง่ของท่ีเป�นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป�น
การซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ หัวกะโหลกดูดน้ำ 
 - เป�นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้     
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำป�ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สำนักงานปลัด)  

งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 20,000 บาท   
งบดำเนินงาน รวม 20,000 บาท    

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

(1) โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว จำนวน 20,000 บาท 
      

 
- เพ่ือจ่ายเป�นเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ี 
สีเขียว โดยจ่ายเป�นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดำเนินโครงการเช่น ค่าวัสดุจัด
นิทรรศการ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม 
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจำเป�นและเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ 
ค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป�นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและ
ค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยเช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำ
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 
กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา 
-เป�นไปตามระเบียบ ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559   
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าท่ี 104  ลำดับท่ี 2 
 (สำนักงานปลัด) 
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