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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหนองโดน
อาเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,844,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

11,280,700

บาท

งบบุคลากร

รวม

9,054,900

บาท

รวม

2,624,640

บาท

จานวน

695,520

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

198,720

บาท

จานวน

1,490,400

บาท

รวม

6,430,260

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล ตาแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าฝ่ายอานวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงาน
ทะเบียนและอัตราว่าง จานวน 1 อัตรา (ตาแหน่ง หัวหน้า สานัก
ปลัดเทศบาล) ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1
อัตรา (สานักปลัดเทศบาล) และ

5,603,700

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นงินเดือนผู้บริหารเทศบาล/นายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและจ่ายเป็นค่า
ตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พิเศษรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองโดน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และ
ตาแหน่งอัตราว่างจานวน 1 อัตรา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน กอง
คลัง
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจาตาแหน่งของพนักงาน
เทศบาล ตาแหน่ง ประเภทผู้บริหารท้องถิ่นระดับ
กลาง จานวน 1 อัตรา อัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ปลัด
เทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายอานวย
การ และตาแหน่งว่าง จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
เทศบาล (สานักปลัดเทศบาล) และ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จานวนอัตราตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 (กองคลัง) คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาและปรับปรุงค่าจ้างประจาปีของลูกจ้าง
ประจา และเงินพิเศษ จานวนตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสานัก
ปลัด จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.25612563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

จานวน

84,000

บาท

จานวน

264,000

บาท

จานวน

244,320

บาท

จานวน

234,240

บาท

รวม

2,185,800

บาท

รวม

115,800

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
เทศบาล เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี)ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เงินรางวัล
เจ้าหน้าที่ตารวจ และค่าตอบแทนผู้ทาประโยชน์อื่น ๆ แก่เทศบาล

15,000

บาท

ค่าเบี้ยประชุม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุุมคณะกรรมการประจาสภาเทศบาลในการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล และการประชุมสภาเทศบาลที่กาหนดขึ้น

10,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทาการนอกเวลาสาหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลารชการ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนอง
โดน
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้่านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

7,000

บาท

58,800

บาท

25,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,345,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าล้างรูป อัดขยายภาพ ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวันที่ ลงวัน
ที่ 1 กุุมภาพันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานหรือนิเทศงาน
หรือทัศนศึกษาดูงานหรือมาดาเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับ
เทศบาล ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ในปีงบประมาณที่ล่วง
มาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้หรือเงินอุทิศให้ในปีงบ
ประมาณ 2561 เทศบาลมีราย
ได้ 27,057,096.41 บาท (27,057,096.41x1% = 270,570.96)
จึงตั้งจ่ายเพียง 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัย
จานวน

50,000

บาท

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของเทศบาลก่อ
ให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว เมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นที่ยุติว่ารถของเทศบาลเป็นฝ่ายผิดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.1033 ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2554
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด
จานวน

5,000

บาท

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพ่ ุมดอก
ไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพานพุ่มประดับดอกไม้ ค่าพวงมาลา สาหรับ
วางอนุเสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสต่าง ๆ ค่าหรีดหรือพวงมาลา สาหรับวางศพผู้มีเกียรติ
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และการตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565 หน้า 201 ข้อ 13

จานวน
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โครงการจัดงานวันเทศบาล

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 191 ข้อ 3
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย ค่ารับรอง ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และการตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน โดยเบิกจ่ายเท่าที่จา
เป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 192 ข้อ 4
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายให้กับประชาชน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 95 ข้อ 12
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ ยุบ จานวน
สภา กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระและยุบสภา กรณีคณะกรรมการเลือก
ตั้งสั่งให่มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และการตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดการเลือกตั้ง โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดการเลือกตั้ง โดยเบิกได้เท่าที่จาเป็น เหมาะสม และประหยัด
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3675 ลงวันที่ 6 กรกฏา
คม พ.ศ.2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561- 2565 หน้า 202 ข้อ 14

30,000

บาท

30,000

บาท

40,000

บาท

300,000

บาท
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จานวน

300,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ และเป็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
รวม

200,000

บาท

370,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดู
งาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุุณ
วิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 189 ข้อ 1

วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัคิงาน
เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ โคมไฟ คัทเอาท์ สายไฟฟ้า เบรก
เกอร์ สตาร์ทเตอร์ สายดรอบวาย ลูกไลน์ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อบารุง-รักษายานพาหนะและขนส่ง บารุง
รักษาครุภัณฑ์อื่น เช่น น้ายาล้างรถ น้ายาขัดเงา และเพื่อจัดซื้อ
อะไหล่ ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ไฟ
หน้า กระจกหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลี่นต่าง ๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าซ น้ามันดีเซล น้าม่ันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาลตาบลหนองโดน หรือน้ามันที่ใช้ในกรณ๊ที่ขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักรกลจากส่วนราชการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจาก
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ท่ี่ มท 0802.2/ว 0746 ลงวันทีี่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าว
สารของเทศบาล เช่น โปสเตอร์ พู่กัน ตะปู ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ตลับ
หมึก สาหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
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วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่ได้จัดไว้ในประเภทที่
กาหนด เช่น มิเตอร์ น้า-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊สและอื่น ๆ ฯลฯ

จานวน

15,000

ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ประจาสานักงานของอาคารสถานที่ทและ
อาคารอื่น ๆ ของสานักปลัด ไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรับอากาศ เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน

355,000

บาท

บาท
200,000 บาท

15,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของสานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

30,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ค่าบริการไปรษณีย์

จานวน

10,000

บาท

100,000

บาท

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของเทศบาล
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรสาร โทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
-โต๊ะขาวพับ
-เพื่อจ่ายจัดซื้อโต๊ะขาวพับ จานวน 15 ตัว ตั้งไว้ 30,000 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีรายการในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561-2565 หน้า 225 ข้อ 1
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขององค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดานินการ
สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการอื่น ๆ ฯลฯ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
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10,000

บาท

10,000

บาท

959,300

บาท

รวม

955,000

บาท

รวม

20,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ
.2561
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน

20,000

บาท

815,000

บาท

200,000

บาท

โครงการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ค่า
วัสดุที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 198 ข้อ 10
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วน
จานวน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 196 ข้อ 8
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมาหรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ค่าล้างรูป อัดขยายภาพ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น จัดทาแผนที่แม่บท ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่า
สารวจข้อมูลภาคสนาม, ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัด
ทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรีพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
จัดทาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นไป
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิน พ.ศ.2550
2.หนังสือกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ี มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 203 ข้อ15
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได้ เพื่อเป็นการสารวจพื้นที่และปรับปรุงพื้นฐานข้อมูล จานวนผู้
มีหน้าที่เสียภาษีให้ตรงกับความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน เช่น ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 193 ข้อ 5
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ และเป็น
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
รวม

500,000

บาท

60,000

บาท

5,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

จานวน

40,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าฝากส่งหนังสือ
ราชการ ธนาณัติ ค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข ค่าโทรสาร และค่าสื่อสาร
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ
งบลงทุน
รวม

20,000

บาท

4,300

บาท

รวม

4,300

บาท

จานวน

4,300

บาท

รวม

1,722,280

บาท

รวม

922,280

บาท

รวม

922,280

บาท

จานวน

214,560

บาท

จานวน

536,640

บาท

จานวน

169,080

บาท

จานวน

2,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-ค่าจัดซื้อเครื่องปรินเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ือเครื้องปรินเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300
บาท โดยมีคุณลักษณะพืื้นฐาน ดังนี้
1.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น่อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่่น้อยกว่า 20
หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที ( ipm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษ A4 ไม่่น้อยกว่า 10 หน้า
ต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที ( ipm)
5.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่่อง
6.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่่น้อยกว่า 50 แผ่น
7.สามารถใช้ได้กับ A4,Legal และ Custom) เป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 15
มีนาคม 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 226 ข้อ 1
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล จานวน 1 อัตรา จานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
ลูกจ้างประจา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวน 1 อัตรา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

675,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม

270,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารแรงงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ค่าล้างรูป อัดขยายภาพโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุุ
กระจายเสียงหรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุุมภาพันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

20,000

บาท

100,000

บาท

400,000

บาท

40,000

บาท

100,000

บาท

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อเจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ้่งบริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ ฯลฯ และเป็นค่าบารุง
รักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ราย
จ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
กุุมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เทปสายไฟ หลอด
ไฟ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ถ่าน
ไฟฉาย ปลั๊ก ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อบารุง-รักษายานพาหนะและขนส่ง บารุง
รักษาครุภัณฑ์อื่น เช่น น้ายาล้างรถ น้ายาขัดเงา และเพื่อจัดซื้อ
อะไหล่ ซ่อม ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ไฟ
หน้า ไฟท้าย กระจกหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าซ น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม ทีี่ใช้ในกิจการของ
เทศบาลตาบลหนองโดน หรือน้ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุน
เครืื่องจักรจากส่่วนราชการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจาก
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่อง
แบบ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้าดับเพลิง สายสูบน้า
ดับเพลิง ข้อต่อสายดับเพลิง หัวฉีดน้าดับเพลิง ฯลฯ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่ได้จัดไว้ในประเภทที่
กาหนด เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ
งบลงทุน

จานวน

50,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

125,000

บาท

รวม

125,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์

จานวน

25,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ ตั้ง
ไว้ 25,000 บาท เป็นตู้เหล็กขนาด 120 ซม. x 50 ซม. X 160
ซม. (กระจกธรรมดา มือจับกดเด้ง) จานวน 2 ใบ ราคาตามท้อง
ตลาด เนื่องจากไม่มีในรายการบัญชีมาตรฐานครุภันฑ์ของสานักงบ
ประมาณ
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จานวน

100,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบารุงรักษา) เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบารุงรักษาตามปกติหรือค่าเสื่อม
กลาง ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองโดน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

265,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

245,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

245,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี่ มท 0313.4/ว.667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว.0684 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว.6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
.2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
.516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 หน้า 80 ข้อ 7
โครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ
จานวน

15,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามภารกิจอานาจหน้าที่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึก
อบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นาเป็นฐานอานาจใน
การนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง่ถ่ิน พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 210 ข้อ 3
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โครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จานวน
ปีใหม่ และเทศกาลสาคัญอื่น ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบูรณาการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และเทศกาลสาคัญ
อื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจ
ในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 210
ข้อ 4

20,000

บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐาน
อานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง่ถ่ิน พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการะตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ข้อ 39
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2550
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 212
ข้อ 6

จานวน
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่าง จานวน
ๆ ในเขตเทศบาลตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลหนอง
โดน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น
ในการฝึกอบรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจา
เป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นา
มาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ
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ข้อ 7

40,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
จานวน
สาธารณภัย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดย
ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด ตาม
ระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้ง
งบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
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ข้อ 5

20,000

บาท

หน้า : 15/55

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

โครงการร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับตาบล)

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ระดับตาบล) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงบ ตาม
ความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่นามาเป็นฐานในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) หพ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550ฯ
4.พระราชบัญญัติเทศบาลฯ พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13ฯ
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
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ข้อ 8
โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัยให้กับชุมชน จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้กฏหมาย
จราจรและการขับขี่ปลอดภัยให้กับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบ
กฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550ฯ
4.พระราชบัญญัติเทศบาลฯ พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
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ข้อ 12

20,000

บาท

30,000

บาท

หน้า : 16/55

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

จานวน

30,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,449,880

บาท

รวม

755,880

บาท

รวม

755,880

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา หัว
หน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารสถาน
ศึกษา จานวน 2 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษาทั้ง
ในสานักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน เช่น ครูผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จานวน 1 อัตรา เป็นต้น จานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี ปีงบประมรณ พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

487,200

บาท

60,000

บาท

208,680

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าอหาร ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบกฏหมาย
หรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
5.พระราชบัญญัติกาหนดและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 209 ข้อ 1
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่่ยนต์ ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท จานวน 1 เครื่อง เป็นเครื่อง
เบนซิน 2 จังหวะ 1 สูบ ขนาด 12 นิ้ว ราคาและคุณสมบัติไม่อยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 227 ข้อ 2
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

หน้า : 17/55

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

งบดาเนินงาน

รวม

694,000

บาท

รวม

9,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีเงินหรือเลื่อนวิทยฐานะประเมิน
ผลงานสาหรับวิทยฐานะ ชานาญการ ประเมินผลงานสาหรับวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

3,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าทาอาหารนอกเวลาสาหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนองโดน
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนตท้องถิ่น

1,000

บาท

2,000

บาท

3,000

บาท

รวม

550,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าล้างรูป อัดขยายภาพ ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ทค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ และค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวันที่ ลง
วันที่ 1 กุุมภาพันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือผ้ ูมีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

โครงการจัดกิจกรรมเพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
จานวน
จินตนาการเด็กและครอบครัวสู่การเรียนรู้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์จินตนาการเด็กและครอบครัวสู่การ
เรียนรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่า
ที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 58 ข้อ 9
โครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาการเด็ก
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และ
พัฒนาการเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม โดยให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 64 ข้อ 15
โครงการประชุมผู้ปกครองให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมของ
จานวน
เด็กเข้าสู่วัยเรียนในระดับที่สูงขึ้น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ให้ความ
รู้ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเข้าสู่วัยเรียนในระดับที่สูง
ขึ้น โโยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นในการฝึกอบรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงบ ตามความจา
เป็น เหมาะสม และประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 57 ข้อ /8
โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาเด็กก่อยวัยเรียนเรียน
รู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษานอกสถานที่) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าวัสดุอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัส
นดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึก
อบรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 59 ข้อ 10
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยให้เบิก
จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 60 ข้อ 11
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30,000
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20,000

บาท

100,000

บาท

135,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กปฐมวัยให้กับผู้ จานวน
ปกครอง,ครูผู้เลี้ยงเด็ก,ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,ผู้ประกอบการอาหาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่ง
เสริมโภชนการแก่เด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครอง,ครูผู้เลี้ยงเด็ก,ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก,ผู้ประกอบการอาหาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม โดยให้เบิกจ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถื่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัมนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 63 ข้อ 14
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ฯลฯ และเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ราย
จ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม วัสดุรายหัว ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอื่น ๆ เช่น สายอากาศหรือสาย
อากาศสาหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ ตะปู ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าว
สารของเทศบาล เช่น โปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ ตลับหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่การ์
ด ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่ได้จัดไว้ในประเภทที่กาหนด เช่น มิเตอร์
น้า ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊สและอื่น ๆ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

5,372,410

บาท

รวม

1,901,760

บาท

รวม

1,901,760

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
1.เงินอุดหนุนสาหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ
ค่าเงินเดือนครู ตั้งไว้ 1,010,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลหนองโดน ในสังกัดเทศบาลตาบลหนองโดนและปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี จานวน 3 อัตรา และอัตราว่างตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงเรียน จานวน 1 อัตรา จานวนตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี (พ.ศ.25614-2563) ตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว.2673 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

1,551,600

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

230,160

บาท

จานวน

36,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินเดือนสาหรับข้าราชการ ตาแหน่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก,ครู คศ.1 ตั้ง
ไว้ 540,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับข้าราชการตาแหน่งครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก และครู คศ.1 สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง
โดน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 2 อัตรา จานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) ตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว.2674 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562
เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวย
การโรงเรียน จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินวิทยฐานะ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชานาญการ ของข้าราชการครู/พนักงาน
ครู อัตราละ 3,500 บาท/คน/เดือน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อัตราตามจานวนที่ส่วนกลางจัดสรรให้)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน (อัตราตามจานวนที่
ส่วนกลางจัดสรรให้)ประกอบด้วย พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน) ใน
โรงเรียน และพนักงานจ้างทั่วไป ( ตาแหน่งภารโรง) จานวนอัตราตามที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(อัตราตามจานวนที่ส่วนกลางจัดสรรให้)
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตาแหน่ง ภารโรง จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
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งบดาเนินงาน

รวม

2,320,650

บาท

รวม

20,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู สังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองโดน ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

20,000

บาท

รวม

1,307,650

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

60,000

บาท

686,550

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัม
มสนา ศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงาน
จ้าง บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฏหมายกาหนด
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล
จานวน
เทศบาลตาบลหนองโดน)
1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลหนองโดน) ตั้งไว้ 260,000 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน อัตราคนละ 20
บาท จานวน 200 วัน ตั้งไว้ 260,000 บาท โดยตั้งงบประมาณตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 คาชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากจานวนเด็กนักเรียน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลา
ออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจานวนเด็กจริง หากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 53 ข้อ 5
2) เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนองโดน ตั้งไว้ 216,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จานวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัด อปท. โดยจะได้รับการจัดสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท ตั้งงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 53 ข้อ 5
(2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จานวน 9,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Line:A DSL โดยจะได้รับการจัดสรร
โรงเรียนละ 9,600 บาท ตั้งงบประมาณหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08/16.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 53
ข้อ 5
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยได้รับ
จัดสรรโรงเรียนละ 100,000 บาท ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิ้ถุนายน
2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ข้อ 5
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(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดย
จะได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 50,000 บาท ตั้งงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 54 ข้อ 5
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. จานวน 12,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.โดยจะได้รับจัดสรรอัตราละ 3,000 บาท ตั้งงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว.3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า 54 ข้อ 5
(6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา จานวน 21,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา โดยได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 15,000 บาท ได้รับจัดสรรครูแกน
นาโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ
ละ 3,000 บาท ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 54 ข้อ 5
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3) อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน ตั้ง
ไว้ 183,950 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 850 บาท/คน/ภาคเรียนหรือคนละ 1,700 บาท/คน/ปี เป็น
เงิน 110,500 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/คน/ปี
เป็นเงิน 13,000 บาท
(3) ค่าอุปกรณืการเรียนระดับอนุบาลศึกษาคนละ 100 บาท/ภาค
เรียน หรือ 200 บาท/คน/ปี เป็นเงิน 13,000 บาท
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
บาท/ปี
เป็นเงิน 19,500 บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215
บาท/ภาคเรียนหรือ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 27,950 บาท
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คาชี้แจง
เพ่ิมเติม เนื่องจากจานวนเด็กนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก และจบการศึกษา ฯลฯ ให้
เบิกจ่ายตามจานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 54 ข้อ 5
4).เงินอุดหนุุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถาน
ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน เป็นเงิน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายงินอุดหนุุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน จานวน 3
คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโดน

จานวน

561,100

บาท
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-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน) รายละเอียดดังนี้
เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(1) เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล้ก จานวน 343,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก ตั้ง
งบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยสนับ
สนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลหนองโดน อัตราคนละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 343,000 บาท คาชี้แจงเพิ่ม
เติม สามารถถัวเฉลี่ยระหว่างกันได้ เนื่องจากจานวนเด็กนักเรียน อาจมี
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลา
ออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจานวนเด็ก
จริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้
แจง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 51 ข้อ 4
(2) เงินอุดหนุนสาหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 119,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลหนองโดน คนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 119,000
บาท คาชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการ
ศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลด ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 51 ข้อ 4
(3) เงินอุดหนุนสาหรับสนุับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 79,100 บาท
(3.1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 14,000 บาท
(3.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน หรือ 200
บาท/คน/ปี เป็นเงิน 14,000 บาท
(3.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300บาท/ปี เป็นเงิน 21,000
บาท
(3.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 30,100 บาท
คาชี้แจง เนื่องจากจานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการ
ศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายได้ตามจานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือ
โอนลด ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 52 ข้อ 4
(4) เงินอุดหนุุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถาน
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน เป็นเงิน 20,000
บาท
- เพื่อจ่ายงินอุดหนุุนสาหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็้กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน จานวน 2
คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
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(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ

รวม

895,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย จาน ช้อน สบู่ ผงซักฟอก ช้อน สบู่ ผงซักฟอก น้ายาดับ
กลิ่น ฯลฯ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุุดหนุนสาหรับอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนใน
พื้นที่ เทศบาลตาบลหนองโดน สังกัด สพฐ. จานวน 2 แห่ง สังกัด
เทศบาลตาบลหนองโดน 2 แห่ง ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้
สังกัด สพฐ. ได้แก่
( 1 )โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) เป็นเงิน 370,000
บาท
( 2 )โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฏร์บริบาล) เป็น
เงิน 200,000 บาท
สังกัดเทศบาลตาบลหนองโดน
( 3 )โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน เป็นเงิน 130,000
บาท
(4 )ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน จานวน 150,000
บาท

20,000

บาท

850,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสาหรับใช้ในการ
เกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ประดับ กระถาง ถาดเพาะ
ชา สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช โดยให้การสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลหนองโดน
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าว
สารของเทศบาล การประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการต่างๆ ของสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลตาบลหนองโดน เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พ่ ู
กัน ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

10,000

บาท

15,000

บาท

98,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของศูนย์พัฒาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตาบลหนองโดน ทั้งนี้ค่าไฟฟ้ารายเดือนของเครื่องปรับ
อากาศ เป็นไปตามหน้งสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

80,000

บาท

คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (4) เป็นเพียงการแสดงให้
เห็นถึงที่มาการตั้งงบประมาณ โดยคานวณยอดจานวนเด็กตามยอดที่ลง
ในระบบสารสนเทศ และที่คาดว่าจะมีเด็กเพิ่มขึ้น ให้เบิกจ่ายตามจานวน
เด็กจริง หากมีการเพิ่มลดจานวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาให้สามารถ
ปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่าย งบประมาณกันได้ระหว่าง (1) ถึง (4) หากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลด โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
แต่อย่างใด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 55
ข้อ 6

จานวน
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ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบล
หนองโดนและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน
ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนอง
โดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองโดน
งบเงินอุดหนุน

จานวน

15,000

บาท

จานวน

3,000

บาท

รวม

1,150,000

บาท

รวม

1,150,000

บาท

จานวน

1,150,000

บาท

รวม

3,466,350

บาท

รวม

1,861,620

บาท

รวม

1,861,620

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี ของพนักงานเทศบาลตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณ
สุข นักจัดการทั่วไป และอัตราว่าง จานวน 1 อัตรา จานวนอัตราตาม
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองสาธารณสุข จานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน และ
อัตราว่างจานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

1,025,880

บาท

60,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียน สังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 1,150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ
.ในเขตเทศบาล จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) อัตราคนละ 20
บาท จานวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็น
เงิน 750,000 บาท ตามหน้งสืือโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิท
ประชากร) ที่ ศธ 04155.144/146 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
2. โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) อัตราคน
ละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท ตามหน้งสืือ
โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) ที่ ศธ
04155.006/115 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว.3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (2) เป็นเพียงการแสดงให้เห็น
ถึงที่มาการตั้งงบประมาณ โดยคานวณยอดจานวนเด็กตามยอดที่ลงใน
ระบบสารสนเทศ และที่คาดว่าจะมีเด็กเพิ่มขึ้น ให้เบิกจ่ายตามจานวนเด็ก
จริง หากมีการเพิ่มลดจานวนนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาให้สามารถ
ปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่าย งบประมาณกันได้ระหว่าง (1) ถึง (2) หากมีการ
โอนเพิ่มหรือโอนลด โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
แต่อย่างใด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 66
ข้อ 17
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
ลูกจ้างประจา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณ
สุข จานวน 2 อัตรา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน

จานวน

496,320

บาท

จานวน

253,920

บาท

จานวน

25,500

บาท

รวม

1,504,730

บาท

รวม

208,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้
จ่าย พ.ศ.2562
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
รวม

144,000

บาท

42,000

บาท

22,000

บาท

906,730

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

776,730

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินดคีตามคาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าล้างรูป อัดขยายภาพ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ และค่าลงทะเบียน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

30,000

บาท

ค่าตอบแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑฎ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เช่น หลอด
ไฟ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า โคมไฟ เสา
ไฟ คัทเอาท์ สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ สตาร์ทเตอร์ ลาโพง สายดรอบ
วาย ลูกไลน์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ทราย เหล็ก ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อบารุง-รักษายานพาหนะและขนส่ง บารุง
รักษาครุภัณฑ์อื่น เช่น น้ายาล้างรถ น้ายาขัดเงา และเพื่อจัดซื้อ
อะไหล่ ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ไฟ
หน้า ไฟท้าย กระจกหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันก๊าซ น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้ในกิจการของ
เทศบาลตาบลหนองโดน หรือน้ามันก๊าซที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับ
สนุน เครื่องจักรจาก่ส่วนราชการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งงบประมาณได้โดยพิจารณา
จากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ทรายอะเบท น้ายาวิทยา
ศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สาลี ผ้าพันแผล น้ายาต่าง ๆ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สปิงเกอร์ วัสดุเพาะ
ชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่ได้ตั้งไว้ในประเภทที่
กาหนด เช่น มิเตอร์ น้า-ไฟฟ้า หัววาล์วปิด-เปิด แก๊สและอื่น ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน

รวม

100,000

บาท

รวม

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม

290,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

290,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

290,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ
ทร้พย์สินอื่น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบารุงรักษา) เช่น เครื่ืองจักร
กล ยานพาหนะ เป็นต้น ซี่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงรักษาตามปกติหรือค่าเส่ื่
อมกลาง ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองโดน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคลองสวยน้าใสเขตเทศบาลตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการคลองสวยน้าใสเขต
เทศบาลตาบลหนองโดน เช่น ค่ารับรอง ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิก
จ่ายเท่าที่จาเป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน้า 163 ข้อ 1
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โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนสาหรับ จานวน
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าวัคซีน ค่าป้ายห้อยคอค่าเข็ม
ฉีด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น เป็นไป
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่้าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว.1120
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว.1042
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1175
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827
ลงวันที่ 1 มันาคม พ.ศ.2562
9.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1049
ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562
10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว1795
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 74 ข้อ 8
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จานวน

40,000

บาท

โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข ในด้านการค้นหาแก้ไขปัญหา การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ งาน
ด้านการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมงานต่าง ๆ ด้านการ
สาธารณสุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้สถานที่ จัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นในการอบรมหรือในการจัดงาน โดยให้เบิกจ่ายได้เท่า
ที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
1.เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
.3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 72 ข้อ 6

80,000

บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ติดต่อในเขตเทศบาล ประกอบด้วย เช่น ค่าป้าย ค่ารับรอง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ายา ฯลฯ ค่่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการดาเนินโครงการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจา
เป็น เหมาะสม และประหยัด
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ข้อ 3
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โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จาเป็น เหมาะสมและประหยัด
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 68 ข้อ 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าตอบแทน
ผู้นาออกกาลังกาย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ โดย
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จาเป็น เหมาะสมและประหยัด
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว.237
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 69 ข้อ 2

60,000

บาท

50,000

บาท

หน้า : 33/55

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

20,000

บาท

รวม

613,640

บาท

รวม

590,640

บาท

รวม

590,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน จานวน 1 อัตรา จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้่างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดสานักปลัด จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสาม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

349,320

บาท

241,320

บาท

โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เงินอุดหนุน จานวน
สาหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสารวจข้อมูลจานวน
สัตว์ และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เงินอุดหนุนสาหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยทาการสารวจปี
ละ 2 ครั้ง ทั้งสุนัขและแมวมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่้าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
ภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว.3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว.1120
ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว.1042
ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
5.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1175
ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
7.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561
8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 827
ลงวันที่ 1 มันาคม พ.ศ.2562
9.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว 1049
ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562
10.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว1795
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 73 ข้อ 7
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

23,000

บาท

รวม

1,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าทาอาหารทาการนอกเวลาสาหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนอง
โดน
ค่าใช้สอย
รวม

1,000

บาท

22,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

12,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตาม
คาพิพากษา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าล้างรูป อัดขยายภาพ ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

10,000

บาท

รวม

299,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

275,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

275,000

บาท

20,000

บาท

ค่าตอบแทน

-เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือสาหรับนัก จานวน
ศึกษานักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นทุนการ
ศึกษา และให้ความช่วยเหลือสาหรับนักศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจน
หรือผู้ด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัมนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 79 ข้อ 6
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โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าป้าย ค่า
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตาม
ความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่ง
การที่นามาเป็นฐานอานาจที่นามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 79 ข้อ 5
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขต
จานวน
เทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดู
งาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จาเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่
นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระรราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 78 ข้อ 3
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โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

จานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึก
อบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจ
ในการตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
พ.ศ.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า 77
ข้อ 2
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนา
จานวน
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทืี่ดีแก่ผู้สูงอายุและคน
พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด ตามระเบียบ
กฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้ารที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ
.ศ.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 76 ข้อ 1

25,000

บาท

50,000

บาท

หน้า : 37/55

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:22

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

รวม

24,500

บาท

รวม

24,500

บาท

จานวน

22,000

บาท

จานวน

2,500

บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกับขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวงลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DOR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ง จานวน 1 หน่วย ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ICT) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิ่น พ.ศ.2561-2565
หน้า 226 ข้อ 1
ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ
-เพื่อจ่ายเป็ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ จานวน 1
เครื่อง ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน
1.มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2.สามารถสารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.2562 ลงวัน
ที่ 15 มีนาคม 2562 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร ICT) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 226
ข้อ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,959,360

บาท

รวม

1,917,360

บาท

รวม

1,917,360

บาท

จานวน

1,146,600

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

698,760

บาท

จานวน

12,000

บาท

รวม

1,042,000

บาท

รวม

2,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าทาอาหารทาการนอกเวลาสาหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลหนอง
โดน
ค่าใช้สอย
รวม

2,000

บาท

760,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

100,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือจ่ายสารวจออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทาของ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินดคีตามคาพิพากษาค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าล้างรูป อัดขยาย
ภาพ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
.3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และหนังสืทอกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

100,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานเทศบาล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง นายช่าง
ไฟฟ้า จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินประจาตาแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวย
การกองช่าง จานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท ต่อเดือน และอัตรา
ว่าง จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองช่าง จานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ
.ศ.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จานวนอัตราตามที่ปราฏในแผนอัตรากาลังสามปี พ.ศ
.2561-2563 คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ
นอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่า
ใช้จ่ายอ่ื่น ๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้าง หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมายกาหนด
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จานวน

100,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นค่าบารุง
รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ค่าวัสดุ
รวม

460,000

บาท

230,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ่ค่ารับรอง ค่่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี่เกี่ยวข้องและจา
เป็นในการดาเนินโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 84 ข้อ 3

วัสดุสานักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ ยางลบ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ เช่น หลอด
ไฟ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า โคมไฟ เสา
ไฟ คัทเอาท์ สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ สตาร์ทเตอร์ ลาโพง สายดรอบ
วาย ลูกไลน์ ฯลฯ
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในการซ่อมแซมสิ่งก่อ
สร้าง เช่น ไม้ ทราย เหล็ก ปูนซิเมนต์ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อบารุง-รักษายานพาหนะและขนส่ง บารุง
ครุภัณฑ์อื่น เช่น น้ายาล้างรถ น้ายาขัดเงา และเพื่อจัดซื้ออะไหล่ ซ่อม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ไฟหน้า ไฟ
ท้าย กระจกหน้า แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สปิงเกอร์ วัสดุเพาะ
ชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ หมึก
พิมพ์ ตลับหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม
มโมรี่การ์ด ฯลฯ
วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่ได้จัดไว้ในประเภทที่
กาหนด เช่น มิเตอร์ น้าไฟฟ้า หัววาล์วเปิด-ปิด และอื่น ๆ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

230,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

230,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

110,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการเป็นผู้รับจ้าง
เหมา หรือในกรณีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาตร ค่าจ้างทาของ
ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าล้างรูป อัดขยายภาพโ)ษณา และเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าลงทะเบียน ค่า
ใช้จ่ายให้กับหน่วยงานที่นาขยะไปทิ้ง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว.0746 ลงวันที่ 1 กุุมภา
พันธ์ 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการอบรมปลุกจิตสานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย
จานวน

30,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการปลุกจิตสานึกในการคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้
จ่ายอย่างอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดอบรม โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริงตามความเหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 171 ข้อ 10
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตาบลหนองโดน
จานวน

20,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช่ประจาสานักงานของอาคารสถานที่และ
ไฟฟ้าสาธารณะและอาคารอื่นๆ ของกองช่าง ทั้งนี้ค่าไฟฟ้ารายเดือนของ
เครื่องปรับอากาศ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีี่ มท
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) เทศบาลตาบลหนองโดน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่ ฯลฯ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดอบรม โดยเบิกจ่ายได้เท่าที่จา
เป็น เหมาะสมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬา หรือการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 164 ข้อ 2
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้ว
น้า ถ้วย จาน ช้อน ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เช่น เครื่อง
แบบ กางเกง รองเท้า หมวก รองเท้าบู๊ท และสีเสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่ได้จัดไว้ในประเภทที่
กาหนด เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

917,700

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

835,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

835,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบ
กฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 88 ข้อ 3
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ จานวน
กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลหนองโดน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความ
จาเป็น เหมาะสมและประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ
.ศ.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ข้อ 15
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานที่ จัดสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องใน
การจัดโครงการ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จาเป็นเหมาะสมและประหยัด สานัก
ปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจใน
การนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552 (7)
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 93 ข้อ 10
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วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:23

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล จานวน
ตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลหนองโดน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการดาเนิน
โครงการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็น
ฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
4.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ข้อ 13
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน

80,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอาชีพของชุมชนของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด สานักปลัด ตาม
ระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ข้อ 5

จานวน

วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:23

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ จานวน
เพียง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึก
อบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็น
ฐานในการนามาจัดตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 89 ข้อ 6
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
จานวน
หนองโดน "กิจกรรมโตไม่โกง"
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลหนองโดน "กิจกรรมโตไม่โกง" โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จา
เป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
จาเป็น เหมาะสมและประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
4.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
5.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ข้อ 16
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วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:23

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิ จานวน
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยาม
บรมราชกุุมารี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมอันเนื่อง
มาจากพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้่วย เช่น ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยุัด สานักปลัด ตามระเบียบ
กฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.4/ว.164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ข้อ 7
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประ
กอบด้่วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจา
เป็น เหมาะสมและประหยัด กองการศึกษา ตามระเบียบกฏหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2550
5.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 97 ข้อ 14
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วันที่พิมพ์ : 20/8/2562 12:28:23

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล จานวน
ในครอบครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ให้เบิก
จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด สานัก
ปลัด ตามระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจใน
การนามาตั้งงบประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ
.2550 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 94
ข้อ 11
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
นาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด สานักปลัด ตามระเบียบ
กฏหมายหรือหนังสือสั่งการที่นามาเป็นฐานอานาจในการนามาตั้งงบ
ประมาณ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
.2550
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว.856 ลงวันที่ 12
มีนาคม
พ.ศ.2553 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87
ข้อ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึก
อบรม ฯลฯ ค่่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริงตามความจาเป็น เหมาะสมและประหยัด สานักปลัด
1.ระเบียบกระทรวงบมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การรับฝากเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ
.2552
4.พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 87 ข้อ 2

จานวน
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บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

82,700

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

82,700

บาท

จานวน

82,700

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาเภอหนองโดน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอหนองโดน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดิน ชุดเฝ้าระวังหมู่บ้านชุมชน ประจาปี พ.ศ.2563
กองสาธารณสุข ตามหนังสืออาเภอหนองโดน ที่ สบ 1018/1533 ลง
วันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 100 ข้อ 17
อุดหนุนอาเภอหนองโดน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอหนองโดน โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจาปี พ.ศ.2563 กองสาธารณสุข ตามหนังสือ
อาเภอหนองโดน ที่ สบ 1018/1533 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ
.2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100
ข้อ 18
อุดหนุนอาเภอหนองโดน ตั้งไว้ 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอหนองโดน โครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านยา
เสพติด ประจาปี พ.ศ.2563 กองสาธารณสุข ตามหนังสืออาเภอหนอง
โดน ที่ สบ 1018/1533 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อ 19
อุดหนุนสถานีตารวจภูธรหนองโดน ตั้งไว้ 27,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตารวจภูธรหนองโดน โครงการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E ประจาปี พ.ศ.2563
กองสาธารณสุข ตามหนังสือสถานีตารวจภูธรหนองโดน ที่ 0016.
(11)(13) 570 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 101 ข้อ 20

หน้า : 49/55
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

30,000

บาท

690,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์รู้รักสามัคคีต่อต้านยาเสพติด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์รู้รักสามัคคีต่อต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจัดทาป้ายชื่อหรือทีมเข้าร่วม
แข่งขัน ค่าโล่ห์หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดทาพิธีเปิด-ปิด การแข่ง
ขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน
กีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 104 ข้อ 2
โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดนและศูนย์
จานวน
พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจัดทาป้าย
ชื่อหรือทีมเข้าร่วมแข่งขัน ค่าโล่ห์หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจัดทา
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น เหมาะ
สมและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้
จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 106 ข้อ 4
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม
งบดาเนินงาน

รวม

690,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

690,000

บาท

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกิจกรรมงานวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี จานวน
ราชพิธีงานประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานวันสาคัญของ
ชาติ สาศนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราชพิธี งานประเพณีและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดงและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและ
ประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 สานักปลัด ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 181 ข้อ 6
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40,000

บาท

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

โครงการจัดงานกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งาน
จานวน
ประเพณีและวัฒนธรรมต่่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรดาเนินโครงการจัดงานวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
ของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองโดน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง ในการจัดงานให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 กองการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 183 ข้อ 8
โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลวัน
สงกรานต์ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและ
ประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 179 ข้อ 4
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเข้า
พรรษา เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาน
ที่ การตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 กองการศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า 180 ข้อ 5
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่ารับรอง เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพการแสดง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 177 ข้อ 1
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิก
จ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 หน้า 177 ข้อ 2
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จานวน

80,000

บาท

โครงการจัดงานหรือจัดกิจกรรมตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
จานวน
พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดงานหรือจัดกิจกรรมตาม
โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่า
รับรอง ค่าป้าย ค่วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 กองการศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 186 ข้อ 11
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10,000

บาท

รวม

3,787,500

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

348,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

348,000

บาท

จานวน

348,000

บาท

รวม

3,439,500

บาท

รวม

3,439,500

บาท

459,200

บาท

498,800

บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
-เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ เงิน
รางวัล ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าที่จาเป็นและประหยัด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 กองการ
ศึกษา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 178
ข้อ 3

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการติดตั้งหญ้าเทียมบริเวณ ลานคสล.หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตาบลหนองโดน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหญ้าเทียม ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 725 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 124 ข้อ 17
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. ถนน จานวน
สายแยกเลียบทางรถไฟ (ฝั่งตะวีนตก) หมู่ที่ 4
ก่อสร้างถนนคสล. โดยรื้อถอนถนน คสล.เดิม และก่อสร้างถนนคสล
.ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 127 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 369 ตาตางเมตร และ
วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด 0 0.04 เมตร จานวน 118 ท่อน และ
บ่อพักน้า คสล. จานวน 12 บ่อพัก พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบเทศบาลกาหนด เลขที่ 3/2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ
.2561-2565 หน้า 121 ข้อ 14
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยก จานวน
เลียบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยรื้อถอนถนน คสล.เดิมและก่อสร้าง
ถนน คสล.ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 795 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ 1/2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 126 ข้อ 19
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล.สายแยก
เลียบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมูที่ 3
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. โดยรื้อถอนถนน คสล.เดิมและก่อสร้าง
ถนน คสล.ใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 665 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ 2/2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 125 ข้อ 18
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาล
(ถนน สายเลียบคลอง 22 อาร์) ฝั่งตะวันออก ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการ Overlay
ด้วย Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 295 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจร โดยการ
ปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตจร ยาว
ประมาณ 316.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,264 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกาหนด เลขที่ 7/2563 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 130 ข้อ 23
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาล
(ถนนเพ็ชรรัตน์) หมู่ีที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการ Overlay
ด้วย Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 150 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจร โดยการ
ปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว
ประมาณ 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 605 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกาหนด เลขที่ 8/2563 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ข้อ 22
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนน
สายแยกเลียบคลอง 22 อาร์ สาย 2 ฝั่งตะวันตก ) หมู่ที่ 4
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการ Overlay
ด้วย Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 242 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจร โดยการ
ปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 330.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกาหนด เลขที่ 6/2563 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ข้อ 24
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนน
ทางเข้าในโรงเรียนและถนนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน) หมู่
ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการ Overlay
ด้วย Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่รวม
ประมาณ 240 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจร โดยการ
ปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปู Asphltic Concrete ไม่น้อย
กว่า 819 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
กาหนด เลขที่ 5/2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หน้า 127 ข้อ 20

จานวน

499,700

บาท

จานวน

498,800

บาท

จานวน

241,300

บาท

จานวน

499,800

บาท

จานวน

338,800

บาท
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373,100

บาท

30,000

บาท

รวม

6,410,380

บาท

รวม

6,410,380

บาท

รวม

6,410,380

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2.หนังสือ ที่ กจ.กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
3.หนังสือสานักงาน ที่ กจ.กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

102,000

บาท

5,000

บาท

โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนน จานวน
ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลหนองโดน -หน้าเทาว์สเฮ้า) หมู่ที่ 9
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ด้วยการ Overlay
ด้วย Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้น ที่รวม
ประมาณ 255 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจร โดยการ
ปู Asphaltic Concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 77.00 เมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่
ปู Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 911 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลกาหนด เลขที่ 4/2563 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 128 ข้อ 21
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

ได้กาหนดให้เทศบาลเป็นผู้ชาระค่าเบี้ยประกันสังคมทดแทน
พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 5
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสุูญหาย ในอัตราร้อละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี โดยถือ
ปฏฺิบัติ ตาม
1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3
/ว.3882
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การบังคับใช้ พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว.4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 158 ข้อ 2
(ในการจ่ายเงินจริงในแต่ละเดือน จ่ายตามจานวนผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กฏหมายกาหนด เพราะจานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
หรือทุกเดือนอันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะ
รัฐมนตรีให้เพิ่มหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น) ดังนั้น เพื่อความ
ยืดหยุ่น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจานวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภท
นี้ จึงเป็นเพียงการประมาณการตามจานวนผู้สูงอายุุที่มีสิทธิรับเบี้ย ในแต่
ละเดือนที่จ่ายจริงจานวนผู้มีสิทธิเอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้

3,921,600

บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ในการจ่ายเงินจริงในแต่ละเดือนจ่ายตามจานวนผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกฏหมายกาหนด เพราะจานวนผู้รับเบี้ยคนพิการอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันหรือทุกเดือน อันเกิดมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายใน
เดือนถัดไป ตาม
ระเบียบกฏหมายกาหนด ดังนั้น เพื่อความยืดหยุ่นและเพื่อ
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระเบียบการจ่ายเบี้ยคนพิการฉบับใหม่ กาหนดให้
สามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือน และให้จ่ายเบี้ยในเดือนถัดไป ดัง
นั้น จานวนที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้จึงเป็นเพียงการประมาณ
การจานวนผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ย ซึ่งในเดือนที่จ่ายจริง จานวนผู้มีสิทธิ
อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า 159 ข้อ 3
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 158 ข้อ 1
สารองจ่าย
จานวน
-เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณในหมวดอื่นไว้ ตามระเบียบกฏหมาย ประกาศหลักเกณฑ์หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยงข้อง

1,334,400

บาท

3,000

บาท

200,000

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จานวน

155,500

บาท

3,000

บาท

476,880

บาท

39,000

บาท

170,000

บาท

1.เงินสมทบ ส.ท.ท. ตั้งไว้ 45,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วย รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่า
บารุงสมาคม พ.ศ.2556 คานวณตั้งจ่ายร้อยละ 1/6 ของรายได้จริง
ประจาปีที่ผ่านมา = ยกเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท = 27,057,096.41x00167=45,185.35 บาท ขอตั้งจ่าย
จานวน 45,500 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดจราจร เกี่ยวกับการปรับปรุง
กิจการจราจร ค่าป้ายเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียด
และอุปกรณ์สาหรับติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ สีสเปย์ สัญญาณไฟ
จราจรต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบ ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่จา
เป็นเกี่ยวกับการจราจรทุกชนิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0313.4/ว.3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539
3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000
บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบ
กองทุน พ.ศ.2561 โดยให้เทศบาลตั้งงบสมทบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 160 ข้อ 4
เงินช่วยพิเศษ
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือทาศพ พรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจา และพนักงานจ้างเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
-เพิ้อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบ
ท.) ตั้งไว้ 476,880 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 08085/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม 2561 คานวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของงบประมาณการราย
รับทั่วไปประจาปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินเพ่ิื่มที่มีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เทศบาลตั้งรายรับทั่วไปในปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 40,844,000 บาท หักเงินอุด
หนุน 17,000,000 บาท คงเหลือเงินที่นามา
คานวณ จานวน 23,844,000 บาท เท่ากับ 23,844,000 x 2
หาร 100 เท่่ากับ 476,880 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชคบ.)
จานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
เงินบาเหน็จลูกจ้างประจา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ
ราชการ

จานวน

