
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลก้านเหลือง

อําเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,463,600 บาท
งบบุคลากร รวม 6,496,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาท และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 15,180.- บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 364,320.-บาท  
    ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือน
ละ 4,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายก
เทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท       
    ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000
.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000.- บาท       
    ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีจํานวน 1
 คน เดือนละ9,660.-บาทจํานวน 12เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท และ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน เดือนละ6,900.- บาท ต่อ
คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 82,800.- บาท         
    ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,374,480 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 คน เดือนละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 182,160.- บาท /รองประธานสภาเทศบาลจํานวน  1 คน เดือน
ละ12,420.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท และ
สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 คนๆละ 9,660.- บาท จํานวน 12
 เดือน   เป็นเงิน 1,043,280.- บาท  
    ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2)  2557
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,988,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,937,360 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ทังนีให้
จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานเทศบาล ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563 )
    1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4.หัวหน้าฝ่ายปกครอง จํานวน 1 ตําแหน่ง
    5.นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    6. นักทรัพยากรบุคคลปกิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    7. นักวิเคราะห์นดยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    8.นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการจํานวน 1 ตําแหน่ง 
    9.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 228,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งเพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือน
ระดับของพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-
2563 )
    1.ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง เดือนละ 14,000  บาท 12 เดือน
เป้นเงิน 168,000  บาท
    2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแห
น่ง เดือนละ3,500  บาท 12 เดือนเป้นเงิน 42,000  บาท
    3.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง จํานวน 1 ตําแห
น่ง เดือนละ 1,500  บาท 12 เดือนเป้นเงิน 18,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 760,680 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานปลัดเทศบาล         จํานวน 5 อัตรา  
    1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห้นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4.พนักงานขับรถ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    5.นักการภารโรง จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,040 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา
    1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3.พนักงานขับรถ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4.นักการภารโรง จํานวน 1 ตําแหน่ง  

งบดําเนินงาน รวม 2,857,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 350,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน                                                           จํานวน 200,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสังการดังนี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดผล
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

2.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ                         จํานวน  150,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                                                                 

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเบียประชุมให้กับคณะกรรมการสภาเทศบาลทีได้รับการแต่ง
ตัง ถือปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือน ค่าอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบียประชุมกกรมการสภาเทศบาล (ฉบับที 2) 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติ หรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที 25 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 83,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2548 และแก้ไขเพิมเติมฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 4 อัตรา ซึงมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที กค 0422.32/ว 257 ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 1,557,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 252,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง
ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์สิงก่อ
สร้าง ฯลฯ
เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ทําความสะอาดถนน  ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค้าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

2. ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 7,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บปกหนังสือหรือจัดทําเอกสารรูป
เล่ม
อืนใดทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานา๗หน้าทีของเทศบาล
ตําบล
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายการนี ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที  มท. 0808.2/ ว 2523  ลงวันที 20
  มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมานรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

3. ค่าโฆษณาปละเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดทําป้าย หรือแผ่นปิดประกาศ การจ้างทํา
โปสเตอร์การบันทึกวีดิโอ วีดีทัศน์ การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง ในสือประเภทต่างๆ เช่นวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีพึงจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท
. 0808.2/ ว 2523  ลงวันที 20  มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมานรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

4. ค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารและสือสิงพิมพ์ต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ราย
วัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการ ราชกิจจานุเบกษา  นิตยสารท้อง
ถิน  บันทึกท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามภารกิจ
อํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีพึงจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมากที  มท. 0808.2/ ว 2523  ลงวันที 20
  มิถุนายน 2559เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมานรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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5. ค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ
ค่าธรรมเนียนศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภาร
กิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557

6. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารสําหรับใช้ในหน่วยงานเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง และบริการประชาชนทีมารับบริการ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.2/ว1555 ลงวันที 22
  มีนาคม2560 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000บาท
    ให้ตังงบประมาณไว้ได้ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้จริงปีงบ
ประมาณทีผ่านมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 เรืองการ
ตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมหรือคณะ
อนุกรรมการ                                                    จํานวน 30,000 บาท
ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็นและประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 เรืองการตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพ
การ         
ทํางานและบริหารจัดการแบบบูรณาการ ของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล
พนักงานเทศบาลและบุคคลทีทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล

จํานวน 300,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียนค่า
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ
และหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักฯ ของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลทีเดินทางไปประชุม
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของเทศบาลตําบลก้านเหลือง ตาม
ทีกฎหมายกําหนด อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง

4. 4. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙
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5. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเทศบาลเคลือนทีโดยจ่าย
เป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน 
ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงานเทศบาลตําบลก้านเหลืองโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด 
ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสัง
การดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙

7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ในวันสําคัญต่างโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือ
สังการดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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8. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การท้องเทียว จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
การท้องเทียวโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

9. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดําเนินงานจัดหา
พัสดุ

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะ
กรรมการดําเนินงานจัดหาพัสดุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่ง
สถานที พิธีเปิดและปิดค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือ
สังการดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    1. รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
                                                                  
                                                                          จํานวน   30,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถให้ใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามหมวดรายจ่ายนี กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้
จ่ายจากค่าใช้สอย กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาเอง ให้ปฏิบัติดังนี
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้สําหรับบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

    2.  ค่าซ่อมกลาง รถยนต์ส่วนกลาง       จํานวน   70,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง  รถยนต์ส่วนกลางทีมีอายุการใช้งานเกิน 6 ปี
หรือระยะทางครบ 120,000กิโลเมตร ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที มท  0808.2/ว1555 ลงวันที 22  มีนาคม2560 หลักเกณฑ์
และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้
บรรทัด นํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ คลิป กาว เครืองเขียน
ต่างๆ แฟ้ม และวัสดุสํานักงานอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น แก้วนํา ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ทีนอน ไม้
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน แปรงไม้ถู
พืน กระดาษชําระ นํายาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอืน ๆสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
ยาน
พาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอกยางใน แม่แรงล็อคพวง
มาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สําหรับ รถยนต์ส่วนกลาง และพาหนะ
อืนๆของเทศบาลตําบลหรือวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทราย
จ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่นนํามันเชือเพลิง
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี  ก๊าซหุงต้ม  นํามันหล่อลืน
ต่างๆทีใช้รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนตร์ และวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าโดยสภาพเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ประชา
สัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลตําบลก้านเหลือง เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเวียง
หรือภาพและวัสดุอืนทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมด
ไปตามสภาพ ในระยะเวลาอันสัน เช่น เม้าส์ คีย์บอรด์ เมมโมรีซิพ หมึก
พิมพ์
ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สาย USB ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่าย
ได้
ตามรายประเภทนี 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําสํานักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
อาคารทีอยู่ในความดูแลของเทศบาลตําบลก้านเหลือง
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ติดต่อราชการในสํานักงานเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง และรายจ่ายอืนทีสามารถเบิกได้ตามประเภทรายจ่ายนี

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน
ไปรษณีย์ และค่าอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามรายจ่ายประเภทนี

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ และอินเตอร์เน็ตเพือบริการ
ประชาชน  และค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง

งบลงทุน รวม 109,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 6 ฟุต จํานวน 1 ชุด          จํานวน 
   7,000 บาท

จํานวน 7,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ชุด
โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางานขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ชุด จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ชุดโดยจัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ

3. ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัว  ตัวละ 2,500 บาท จํานวน 5,000 บาท
    เป็นเก้าอีบุนวม มีพนักพิงหลัง ล้อเลือนปรับระดับได้ มีทีพักแขนทัง 2
ข้าง
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง                   จํานวน 22,000 บาท

จํานวน 22,000 บาท

    คุณลักษณะพืนฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
 - มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดี
กว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว จํานวน 1 หน่วย

2. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดําชนิด Network แบบท1ี 
(27 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครือง         จํานวน 7,900

จํานวน 7,900 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชือม
ต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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3. เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคา 4,300 บาท จํานวน 3 เครือง              จํานวน 12,900 บาท

จํานวน 12,900 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi – มีความเร็ว
ในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1. ค่าตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณะในเขตพืนทีเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
จํานวน  50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารังวัดตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณะประโยชน์ในพืนที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง

งานบริหารงานคลัง รวม 2,732,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,262,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,262,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,264,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน  4  อัตรา จํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี  (พ.ศ
. 2561-2563) โโยจ่ายให้พนักงานเทศบาลดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน1 ตําแหน่ง
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน  1 ตําแหน่ง
    3. นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  จํานวน  2 อัตรา ดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท 
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000  บาท
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วันที 27
 กันยายน  พ.ศ. 2559 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจําเทศบาล  1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนลูกจ้างประจํา โดยจ่ายให้ลูกจ้างประจํา
เทศบาล ดังนี 
    1. นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,960 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12
 เดือน โดยจ่ายให้พนักจ้างตามภารกิจดังนี
    1. ผู้ช่ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,820 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดังนี 
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถินให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข  พนักงานเทศบาลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 25412) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันท2ี8
 มิถุนายน 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน         
    หนังสือระทรวงมหาดไทยที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บปกเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บปกเอกสารต่างของเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง หรือรายจ่ายอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามรายจ่ายนี

2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าลงทะเบียนเกียว
กับการดําเนินคดีความของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรายจ่าย
อืนทีเข้าลักษณะนี  

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายการเสียภาษีเทศบาลตําบลก้านเหลือง จัดทํา
ป้ายประกาศหรือสิงพิมพ์ต่างๆ  

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และ
การปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี 
    1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
    2  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถินด่วนมาก ที มท
 0808.3/ว 462 ลว 29 ก.พ.2551 
    3  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองที มท 0808.3/ว483 ลว 19 ก.พ
.2561 
    4  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.3/ว67 ลว 9 ม.ค
.2555                      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆในกอง
คลัง เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนีระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) 2559

2.ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
กองคลัง    ตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนีระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี
    ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
    ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ  
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วัสดุทีใช้กับเครืองถ่าย
เอกสาร กล่องหมึกต่าง ๆ วัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เพือจ่ายเป็น ค่า
จัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกอุปกรณ์ เพิมเติมทีใช้ในสํานัก
งาน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
    1.รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
    2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
    4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS

งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 12,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกแบบ
สไลด์ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ชุดๆละ 6,000.-บาท เพือใช้ปฏิบัติงานใน
กองคลัง ราคาตามท้องตลาด

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:14 หน้า : 15/79



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผลเพือ    ใช้ในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน     จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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2.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงานเพือใช้ในงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน(e-LAAS) จํานวน  1 เครือง คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ความสามารถ
ในการประมวลผลสูงต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1
 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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3. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวดํา   ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) เพือใช้ในการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
จํานวน 1 เครือง    คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561ณ วันที 23 พฤษภาคม 256

4.เครืองพิมพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
เพือใช้ในงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(e-
LAAS) จํานวน  1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T
หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,415,720 บาท
งบบุคลากร รวม 732,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 732,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 293,880 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีจํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
    1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,120 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2 คน
และพนักงานจ้างทัวไปจํานวน 1 คน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    2. พนักงานขับรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. คนงานทัวไป จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,720 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 คนและคนงานทัวไปจํานวน 1 คน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี
 1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2.  พนักงานขับรถบรรทุกนําอเนกประสงค์ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3.  คนงานทัวไป จํานวน 1 ตํา

งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสังการดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดผลประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีเบิกจ่ายได้ตามสิทธิทีจะ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถินพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ
ค่าธรรมเนียนศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภาร
กิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานดับเพลิง จํานวน 252,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานดับเพลิง หรือผู้รับจ้าง
เหมาบริการทําอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์สิงก่อสร้างตามระเบียบหรือหนังสือสังการดังนี
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 
ธันวาคม 2559  เรืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค้าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(2) โครงการจัดประชุมชีแจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่น  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนีหรือวัสดุอืนใด
ทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี  
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 

1. โครงการตังจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสําคัญดช่นเทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าเบียเลียงผู้ปฏิบัติ
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการ
เหมารถ ค่าไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี  และ
ตามหนังสือสังการดังนี
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายพ.ศ. 2557   
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0810.4/ว611 ลงวันที 9 มีนาคม  พ.ศ. 2561 
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3.  โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากรค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์   ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆทีจําเป็นสําหรับ
การดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่าย
ประเภทนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักฯ ของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลทีเดินทางไปประชุม
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ หนังสือสังการดัง
นี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น คอมพิวเตอร์
สัญญาณไฟกระพริบ ตู้ไฟสําหรับการตังจุดบริการประชาชน  วิทยุสือ
สาร    และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวดรายจ่ายนี

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอกยางใน แม่แรงล็อคพวง
มาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สําหรับ รถบรรทุกนําพาหนะอืนๆของ
เทศบาลตําบลทีใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือวัสดุ
อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่นนํามันเชือเพลิง
นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี  ก๊าซหุงต้ม  นํามันหล่อลืน
ต่างๆทีใช้รถบรรทุกนํา เลือยยนต์ เครืองสูบนํา  ทีใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและวัสดุอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมด
ไปตามสภาพ ในระยะเวลาอันสัน เช่น เม้าส์ คีย์บอรด์ เมมโมรีซิพ หมึก
พิมพ์
ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สาย USB ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่าย
ได้
ตามรายประเภทนี 
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวัสดุอุปกรณ์เครืองดับเพลิง นํายาเคมีเติมถังดับ
เพลิงและเครืองมือใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และรายจ่ายอืนๆที
สารถจ่ายได้ตามรายจ่ายประเภทนี 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,174,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,209,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,209,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 916,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี จํานวน  3  อัตรา 
    1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    3.นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500,-บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.-บาท
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ในอัตราเดือนละ 1,500.-บาท
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 18,000.-บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7)
ประกาศ ณ วันที 27 เมษายน พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 232,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12
  เดือน 
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตราโดยจ่ายให้กับ
พนักงานจ้าง ดังนี
1.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 853,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล  ตามระเบียบ/ หนังสือสังการดัง
นี 1.ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรืองการกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนและค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 2) ลงวันที 24 กรกฎาคม 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1. ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17
 พฤษภาคม  2559
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีจะได้รับตามสิทธิ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที  3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลทีจะได้
รับตามสิทธิ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1. ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 637,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.ค่าถ่ายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ในกองการ
ศึกษา

2.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารสําหรับใช้งานในกองการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง และกองสาธารณสุข ปริมาณการ
ถ่ายเอกสาร ขันตํา 5,000 แผ่น/เดือน เดือนละ 2,400.-บาท 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มี.ค.2561)

3.ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน 252,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง จํานวน  3  คัน ๆ ละ 7,000.-บาท 14 หมู่บ้าน 
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4.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 252,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่างหนึง
ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์สิงก่อ
สร้าง ฯลฯเช่นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ  ทําความสะอาดถนน ค่า
จ้างเหมาสูบนํา  จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับ
จ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่า
บริการกําจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ
และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของเทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที  9  ธันวาคม  2559 

5.ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกประเภททีปฏิบัติหน้าทีในกองการ
ศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) โดยแยกเป็น ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่า
รับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวเนืองในการรับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็น
ต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 
เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชการจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่า
บริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานเทศบาลทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง   ค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1)ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:14 หน้า : 24/79



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

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ให้กับกองการ
ศึกษา เช่น กระดาษ หมึก นําหมึกปรินท์ ดินสอ ปากกา นํายาลบคํา
ผิด ยางลบ เทปกาว กาว ซองเอกสาร ซองจดหมาย คลิป กระดาษ
ไข แฟ้ม หนังสือ ไม้บรรทัดเหล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร ตรายาง ทีถูพืน ลวดเย็บกระดาษ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน โต๊ะ เก้าอี
พลาสติก นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสํานักงาน
อืน ๆ ทีจําเป็น
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที 27 มิ.ย. 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการ
ศึกษา เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ
 อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อืน ๆ ทีจําเป็น  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากรค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMSI)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตตําบล ใช้ประจํากองการ
ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง

งบลงทุน รวม 110,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที
ใช้ในกองการศึกษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.ค่าจัดซือทีวางหนังสือพิมพ์ จํานวน 32,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือทีวางหนังสือพิมพ์ให้ชุมชน  14  หมู่
บ้าน ในเขตตําบลก้านเหลือง

3.ค่าจัดซือชันวางหนังสือ จํานวน 14,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือชันวางหนังสือ,วารสาร ต่าง ๆ ให้
ชุมชน 14 หมู่บ้าน ในเขตตําบลก้านเหลือง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน
 1 เครือง ๆ ละ 21,000 บาท เพือเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก  (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง   หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา  พืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล   ด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความสัญญาณนาฬิกา   พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม  สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 B 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366x 768 Pixel ละมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal)    หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 0/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่   น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
           

2. จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2  (33 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 15,000 บาท เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองการศึกษา
และบริการประชาชน 
คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x/1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
  กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
  (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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3.  เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองการศึกษาและบริการ
ประชาชน 
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
    Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ลงวันที  23  พฤษภาคม  2561   
 
      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,739,295 บาท
งบบุคลากร รวม 1,868,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,868,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,405,440 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
 จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน
 ครู (ครู ค.ศ.1)  จํานวน  5 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 404,760 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) อัตรา  1  อัตรา  
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน136,800  บาท
(งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  3  อัตรา  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 267,960  บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
1. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
2. ผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  1  ตําแหน่ง
(ใช้งบประมาณจากเทศบาลตําบลก้านเหลือง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 3
 อัตรา จํานวน  12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก,
 ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3 ตําแหน่ง ดังนี
1. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ จํานวน  2  ตําแหน่ง
2. ผู้ดูแลเด็ก     จํานวน  1  ตําแหน่ง
ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที 21
  มิถุนายน  2561

งบดําเนินงาน รวม 2,285,595 บาท
ค่าตอบแทน รวม 37,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ /หนังสือสังการ  ดัง
นี
1. ตามหนังสือด่วนทีสุดที มท 0809.3/ว 380 ลงวันที 26
  กุมภาพันธ์  25558 เรืองประกาศ ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรืองกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง ทีได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติหรือ วันหยุดราชการ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1) ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที 17
 พฤษภาคม  2559
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย   เงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง ตามสิทธิทีได้รับ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดัง
นี
1) ตามหนังสือ ที มท 0809.3/ว 4522  ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิ
การเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 976,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม สัมมนา ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกประเภททีปฏิบัติ
หน้าทีในกองการศึกษา

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:14 หน้า : 28/79



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการ
ศึกษา ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ฉบับที 3 พ.ศ.2559 

3.  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครือง
เขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัลพิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 776,300 บาท
(3.1)  โครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู)  
                          
                                                                 จํานวน      1,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ (กิจกรรมวันไหว้
ครู)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.2) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์     จํานวน     30,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

(3.3) โครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่      จํานวน  1,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครือง
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เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 
(3.4) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง     จํานวน  10,000
.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง   ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.5) โครงการประกันคุณภาพภายนอก             จํานวน    5,000.-บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบร
ม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดัง
นี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.6) โครงการประกันคุณภาพภายใน            จํานวน     5,000.-บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.7)  โครงการเยียมบ้านเด็ก                จํานวน  5,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเยียมบ้านเด็ก โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
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ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

(3.8) โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่        จํานวน  3,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับสมัครเด็กนักเรียน
ใหม่  แห่งชาติ   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ   ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.9) โครงการวันแม่แห่งชาติ              จํานวน  10,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับสมัครเด็กนักเรียน
ใหม่  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของ
รางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

(3.10) โครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา)                        
                                                                     จํานวน  5,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่
เทียนพรรษา) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.11) โครงการศูนย์ 3 วัย                 จํานวน  5,000.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ 3 วัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตาม
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ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.12) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง      จํานวน  5,000.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.13) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน 
    
                                                                        จํานวน  5,000
.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุเครือง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
 
(3.14)ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)                                                             จํานวน 156,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน) จํานวน 1,700 บาท/คน จํานวนเด็กนักเรียน 92 คน (ยอดนัก
เรียน ณ 10 มิถุนายน 2561)  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
 

(3.15)โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง                                                     จํานวน 450,800.-บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน) เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือละ 20 บาท/คนเป็นเวลา 245
 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561) ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ  ดังนี
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
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ลงวันที 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
 
(3.16) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง         จํานวน  79,100 .-บาท
- ค่าหนังสือเรียน  70x200 = 14,000.-บาท
(เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง)  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  70x200 = 14,000.-บาท
- ค่าเครืองแบบนักเรียน  70x300 = 21,000.-บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  70x430 = 30,100.-บาท
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

(3.1) – (3.16) ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานทีจ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 1,272,295 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

(1) วัสดุสํานักงาน               จํานวน    10,000.-บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น กระดาษ หมึก นําหมึกปรินท์ ดินสอ ปากกา นํายาลบคํา
ผิด ยางลบ เทปกาว กาว ซองเอกสาร ซองจดหมาย คลิป กระดาษ
ไข แฟ้ม หนังสือ ไม้บรรทัดเหล็ก พระบรมฉายาลักษณ์ เครืองคิดเลข
ขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก กรรไกร ตรายาง ทีถูพืน ลวดเย็บกระดาษ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน โต๊ะ เก้าอี
พลาสติก นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสํานักงาน
อืน ๆ ทีจําเป็น
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที 27 มิ.ย. 2559
 
(2) ผ้าม่านปิดแสง                จํานวน  50,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือผ้าม่านปิดแสงอาคาร
หลัง ใหม่  จํานวน 10 ช่อง ๆ ละ 5,000 บาท  ราคาตามท้องตลาด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
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-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น แก้วนํา ชุดกาแฟ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถาดหลุม ทีนอน ไม้
กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน นํายาขัดพืน แปรงไม้ถู
พืน กระดาษชําระ นํายาเช็ดกระจก ไม้ขนไก่ ผ้าห่ม และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอืน ๆ ทีจําเป็น

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,182,295 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) นักเรียนในโรงเรียนของพืนที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  ให้ได้รับอาหารเสริม(นม)ทัวถึงทุกระดับ
ชัน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน
  
(1) นักเรียนจํานวน 6 โรงเรียน 525 คน จํานวน 260 วัน 
(จํานวน 52  สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)                 
                                                                จํานวน 1,006,005
.- บาท
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก  ระดับเด็กอนุบาล -ป.6   
จํานวน   42  คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน   62  คน
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน 100  คน
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว ระดับเด็กอนุบาล-ป.6    
จํานวน   98  คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน 159  คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ระดับเด็กอนุบาล-ป.6   
จํานวน   64  คน
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  พ.ศ
. 2561 
     (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณ  จากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)
           
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง (จํานวน 260 วัน)
อัตราคนละ 7.37 บาท/วันจํานวน 92 คน จํานวน   176,290.-บาท
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19  มิถุนายน  พ.ศ
. 2561 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อืน ๆ ทีจําเป็น  
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งบลงทุน รวม 335,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 185,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. โต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด ๆ
 ละ 9,000  บาท เพือใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง  ราคาตามท้องตลาด

2. พัดลมเพดาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลมเพดาน  จํานวน  10 ตัว เพือใช้
ระบายอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง  (คุณลักษณะรายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561)  
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3. เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 64,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตัง
พืน            หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีที
ยู  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 32,400 บาท  เพือใช้ในการฟอกอากาศ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง  
 คุณลักษณะพืนฐาน
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 24000 บีทียู
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคารวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุดทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบการฟอกอากาศ แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric gride) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็น
ต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้
 -ชนิดตังพืนหรือแขวน
 -ชนิดติดผนัง
     สําหรับชนิดติดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบการฟอก
อากาศ
6) มีหน่วยหน่วยเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 -ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบวัตต์ทีน้อยกว่า
-ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์) ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8)  การติดตังเครืองปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัวท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
(1) ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ตํากว่า 13,000 บีทียู  4,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตังพืน
ขนาดไม่ตํากว่า  33,00 บีทียู  5,000 บาท
ขนาดไม่ตํากว่า 42,000 บีทียู  6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. จัดซือกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล  
ความละเอียด 20 ล้านฟิกเซล จํานวน 1 เครือง เพือใช้ในการ
บันทึกภาพประกอบการจัดประสบการณ์ การรายงานผลการ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ หรือความจําเป็นอืน ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง
(คุณลักษณะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561)  
คุณลักษณะพืนฐาน
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซนเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลตในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองคอมพิวเตอร์ All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครือง ๆ 
ละ 23,000 บาท เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังแบบติดแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีลําโพงพร้อม  SPEAKER EDIFIER
 
 

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:14 หน้า : 38/79



2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน  1 เครือง ๆ
 ละ 21,000 บาท เพือเพิมประสิทธิภาพในการ  ปฏิบัติงาน หรือในการ
เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการของครูผู้ดูแล  เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง
        คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก   (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง    หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
   พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผล
    ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
    ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory   ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความสัญญาณนาฬิกา  พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม   สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
ใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
    ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาด  ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า    1,366x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal)    หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า   ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)    
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่    น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,  g, n, ac) 
และ Bluetooth
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3. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 2 (33 หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 (33 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 15,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250  แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

4. เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์เครือง
พิมพ์      Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ     7,900 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
          คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพืนฐานครุภัณฑ์  
      คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ลงวันที 23
 พฤษภาคม 2561               

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อสร้างห้องนําและอ่างล้างมือ จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการก่อสร้างห้องนําและ
อ่างล้างมือสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง
ตามแบบแปลนทีทางเทศบาลก้านเหลืองกําหนด
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2. โครงการจ้างเหมาติดตังเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียนหลังใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจ้างเหมาติดตังเหล็กดัด
หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ จํานวน  22  ช่อง 
ตามแบบแปลนทีทางเทศบาลก้านเหลืองกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 2,250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,250,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม ในโครงการเดินทาง
ไกลเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม ในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์

3.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านบะแหบหญ้าคา  ในโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารีนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง  

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาฯ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษา

5. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน  ใน
โครงการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

6. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสานสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) ในโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสานสัมพันธ์ชุมชน

7. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)  ในโครงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

8. โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านโสกนํัาขาว   ในโครงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสุ่การปฏิบัติ
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9. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6 โรงเรียน 525 คนๆละ 20 
บาท/มือ จํานวน 200 วัน

จํานวน 2,100,000 บาท

9.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก          จํานวน    168,000
.-บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 42 คน
 
9.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้องจํานวน  248,000
.-บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 62 คน  
 
9.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 
                                                                   จํานวน  400,000
.-บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 100 คน
 
9.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว        จํานวน   392,000.-บาท  
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  98 คน  
 
9.5 อุดหนุนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) จํานวน    636,000
.-บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561  จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  159 คน 
 
9.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา         จํานวน    256,000
.-บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคน
ละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 200 วัน ให้กับ
นักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  64 คน 
ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,251,000 บาท
งบบุคลากร รวม 953,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 953,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 619,680 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2 อัตรา
และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2 อัตรา
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี 
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. นักวิชาการสุขาภิบาล            จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
 1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  จํานวน  1  อัตรา
ในอัตราเดือน 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับ
ที 7) ประกาศ ณ วันที 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  2  อัตราและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างโดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหน่ง
 2. พนักงานขับรถขยะ  จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2  อัตรา 
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี 
 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหน่ง
 2. พนักงานขับรถขยะ  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,045,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสังการ ดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหมดเงินประโยชน์ตอบ
แทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859
ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล 2 อัตรา ตามสิทธิทีจะได้รับ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551

ค่าใช้สอย รวม 1,580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 588,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7 คน ให้ผู้รับเหมาทําการอย่างใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทําความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบ
นํา จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้าง
เหมาประเมินองค์กร
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกแมลง ค่า
ล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆทีเกียวกับ
การดําเนินงาน ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิกจ่าย
ประเภทรายจ่ายนี

2. ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ จํานวน 438,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ให้ปฏิบัติงาน เป็นราย
เดือน/รายวัน/รายชัวโมง โดยทาสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที  การทํางาน
ให้ชัดเจนเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงานและ  การตรวจรับ
งานตามระเบียบพัสดุ จํานวนเงินทีจ้างเหมาวันละ 200 บาท พิจารณาตาม
สถานะทางการคลังของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2551 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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3. ค่าจ้างเหมากําจัดหรือฝังกลบบ่ขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลก้านเหลือง และฝังกลบขยะในสถานทีทิงขยะของเทศบาล
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี  
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

4.  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีสังกัดกองสาธารณสุข ค่า
ธรรมเนียมป้ายพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนาทีดิน หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆ
ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
เทศบาล
และพนักงานจ้างเทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555

2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านกู้ชีพ จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น จัดซือเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ด้านกู้ชีพทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืน
ใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี
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3.ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ ซือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เฉลียภายในพืนทีเทศบาล 1,500 ตัว ตัวละ 30 บาท และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม
ค่ากระเป๋าหรือสิงของทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯพ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5
/ว 0120 ลงวันที 10 เมษายน 2561
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
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5.  ค่าใช้จ่ายโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5
/ว 1175 ลงวันที 25 เมษายน 2561

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสํารวจข้อมูลสุนัขและ
แมวทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 3 บาท สํารวจ 2 ครัง 6 บาท
เฉลียภายในพืนทีเทศบาล 1,500 ตัวโดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครัง  ครัง
แรกภายในเดือนธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2559
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6. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตาม
พระราชประสงค์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าระ
กาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543

7. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 90,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
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9. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้านเหลืองโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า
กระเป๋าหรือสิงของทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าชุดปฏิบัติการค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม สําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17
 กันยายน 2553  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ กล้องถ่าย
รูป
เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ เครืองพ่นยุง วิทยุสือสาร เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัส

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ ปากกาดินสอ ยางลบ นํายา
ลบผิด ลวดเย็บกระดาษ กาวแฟ้ม ตายาง ตลับชาด ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ไม้ถือพืน ทีตัก
ขยะ บุ้งเต้า มีด ถุงดํา ถังขยะ ถังนํา นํายา ทําความสะอาด สีถัง ฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี และ
วัสดุยานพาหนะ และวัสดุอืนๆสําหรับซ่อมแซมยานพาหนะทีปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซลนํามัน
เบนซิน นํามันก๊าด นํามันเตาถ่าน แก๊สหุงต้ม และอืนๆ จาระบี นํามัน
เครือง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท
1. ค่าจัดซือสารเคมีกําจัดลูกนํา ป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมี
อืนๆ                        
                                                                     จํานวน   75,000
.-   บาท
2. ค่าจัดซือนํายาหรือสารเคมีพ่นกําจัดยุงลาย เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  
            
                                                                     จํานวน   75,000
.-   บาท
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือแขนยาว  หรือแขน
สัน และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี) ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิด
จมูก เสือกักสีสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้น รองเท้าบู๊ต เสือกันฝน ฯลฯ
 ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว 384 ลงวันที 16
 กุมภาพันธ์ 2536 เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  ค่าชุดปฏิบัติ
งานของบุคลากร หรือเครืองแต่งกายอาสาสมัครกู้ชีพ    ควรเป็นไปตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน (หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์ เกียวกับ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที 1 หรือหนังสือสังการดาเนินงานการ
แพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤศจิกายน 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการ จัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น แป้นพิมพ์หรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์หมึกสี กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯรวมรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. รายจ่ายจัดสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย
ค่าติดตัง เป็นต้น

งบลงทุน รวม 252,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ 
ละ 9,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ราคาตามท้องตลาด
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับรถกู้ชีพ จํานวน 196,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับรถกู้ชีพ เช่น หลังคาทรง  
ตู้คอนแทนเนอร์ แอร์ ตู้ข้าง เก้าอีข้าง ปูพืนกระเบืองยาง เตียง(อลูมิเนียม  
ปรับ นัง นอนได้) ฐานเตียง สติกเกอร์ชือหน่วยงานรอบคัน คอลาปรับ
ระดับ
(Suction) เครืองดูดของเหลวเสมหะ เครืองวัดชีพจรในเลือด(Pulse   
Oximeter) อุปกรณ์ดามแขนดามขาชุด 4 ชิน ชนิดล็อค
เร็ว  ไฟ LED 100
Lightber R/B  ไฟ LED หน้า (90cm) R/B กล่องเสียงไซเรน 100 w
ไฟเอนกประสงค์ 6x4  ไฟสปอตไลน์ 18 w ถังออกซิเจน 1.5Q พร้อมเก
จ์วัด
วิทยุ Icom 2300 พร้อมอุปกรณ์เสา+สาย Long spinal board (เปล
บอล์ด)
เพือใช้ในการปฏิบัติการกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และเป็นไป
ตาม
ระเบียบ มาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551
                   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบช้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน 2
 เครืองๆ ละ 9,500 บาท แบบข้อแข็งเพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 1 เครืองๆ
ละ 21,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
 จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ ใน
กรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Driveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LEDขาวดํา
ชนิด Network แบบท1ี (27 หน้า/นาที)คุณลักษณะพืนฐานเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 237,900 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่าย
ให้พนักงานจ้างดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,900 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน 1 คนจํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 78,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,480 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,480 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง
การดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการดังนี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที
ของเทศบาลตําบลตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักฯ ของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลทีเดินทางไปประชุม
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ หนังสือสังการดัง
นี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559

2.  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่า
เครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม
ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๙

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่า
เครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการบริการจ้างเหมาทังค่าของและค่าแรงงานให้เบิกจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีทีองค์กรปกครองดําเนินการเองให้ดําเนินการดังนี ค้าจ้าง
เหมาแรงงานให้เบิจากค่าใช้สอย ค่าสิงของให้เบิกจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมด
ไปตามสภาพ ในระยะเวลาอันสัน เช่น เม้าส์ คีย์บอรด์ เมมโมรีซิพ หมึก
พิมพ์
ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สาย USB ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่าย
ได้
ตามรายประเภทนี 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,020,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,464,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,464,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,263,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  จํานวน  4  อัตรา  
ทังนีให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับของ
พนักงานเทศบาล โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
1. ผู้อํานวนยการกองช่าง   จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. วิศวกรโยธา ปก./ชก.    จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. นายช่างโยธา ปง./ชง.    จํานวน  1  ตําแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จํานวน  1  ตําแหน่ง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน 12
  เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ วันที 27
 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง  ดังนี
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างจํานวน 1
 อัตราๆ ละ 1,175.- บาท  จํานวน 12 เดือน โดยให้กับพนักงานจ้าง  ดัง
นี 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา   จํานวน  1  ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสังการ ดังนี    
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง
การ ดังนี
1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว2409   ลง
วันที 17 พฤศจิกายน 2559  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับตาม
ระเบียบ ดังนี
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าจ้างโฆษณาและจัดทําสือสิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและจัดทําสือสิงพิมพ์ ป้ายประชา
สัมพันธ์           
ถ่ายเอกสาร แผนปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์การบันทึกภาพยนตร์ วี
ดิโอ วีดิทัศน์ ค่าล้าง อัดขยาย รูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจาย
เสียง   โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล

2. ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็น ต่อ
การให้บริการประชาชนอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
ราษฎร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง และค่าจ้างเหมา
อืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถ เบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่าย
นี              
กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ค่าธรรมเนียม
ป้านพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทีเกียวกับการดําเนินงาน ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาล
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชาณา
จักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ
 ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา  ทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์ ตลับ
หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที จําเป็นต่อการใช้งานและรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับบค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ 
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใด  อย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
  ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า   1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)   
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
    ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)

งานไฟฟ้าถนน รวม 379,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตราและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี   
 1.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,060 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง   จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 255.- บาท  จํานวน  12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดัง
นี
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน  1  ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคาร สํานักงานหรือ
สถานทีทรัพย์สินทีอยู่ใน ความควบคุมดูแลเทศบาล เช่น หลอดไฟ บัลลาร์
ด สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
เทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้าลําโพง หม้อแปลง เครืองตัด กระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ สวิทต์ไฟฟ้าและชินส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน และเพือจ่ายรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการ  ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลา อันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา   ทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง และอุปกรณ์อืนๆ สําหรับรถกระเช้า ทีสามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภท รายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถกระเช้าและราย
จ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 709,240 บาท
งบบุคลากร รวม 329,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 329,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท

     เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปีจํานวน 12
 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปี  โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาล ดังนี
1. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 98,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,480 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,480 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง
การดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดผลประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที
ควรได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ
ค่าธรรมเนียนศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภาร
กิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชน โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานที พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่า
เครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว856 ลงวันที 12
 มีนาคม 25

3.  ค่าใช้จ่ายโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที
พึง

จํานวน 20,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ทีพึงโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่ง
สถานที พิธีเปิดและปิดค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าติดต่อสือสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของ
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถให้
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์และวัสดุต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามหมวดรายจ่ายนี
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง
หมด
ไปตามสภาพ ในระยะเวลาอันสัน เช่น เม้าส์ คีย์บอรด์ เมมโมรีซิพ หมึก
พิมพ์
ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สาย USB ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่าย
ได้
ตามรายประเภทนี 

งบเงินอุดหนุน รวม 281,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 281,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.  อุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อย โครงการจัดงานรัฐพิธีเนืองในโอกาสว้น
สําคัญ

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อย โครงการจัดงาน
รัฐพิธืเนืองในโอกาสวันสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

2.  อุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อย โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
กาชาด

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อยโครงการสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมกาชาด ประจําปีงบประมาณ 2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

3. อุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนทีทําการอําเภอแวงน้อยโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแวงน้อย ประจําปีงบประมาณ 2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560
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4.  อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น     
(ศอ. ปส. จ. ขก.) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น

จํานวน 30,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปราบยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ. ปส. จ. ขก.) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

5.  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวงน้อย อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพ
ติด ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

6.  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
โครงการฝึกอบรมอาสาจราจร

จํานวน 50,000 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวง
น้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการฝึกอบรมอาสา
จราจร ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

7.  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
โครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม

จํานวน 50,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรแวง
น้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โครงการอาสาสมัครป้องกัน
อาชญากรรม ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

เงินอุดหนุนเอกชน
1.  อุดหนุนโครงการกลุ่มท่อผ้าไหมมัดหมีย้อมสีธรรมชาติ  
บ้านโคกสูง ม 2

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการกลุ่มท่อผ้าไหมมัดหมีย้อมสี
ธรรมชาติ บ้านโคกสูง ม 2 ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560
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2. อุดหนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1
 ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

3.  อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านย้อมสีธรรมชาติบ้านตลาด ม. 8 จํานวน 15,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านย้อมสีธรรมชาติบ้าน
ตลาด ม. 8  ประจําปีงบประมาณ2562
ตามระเบียบหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.  2559
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุดที  มท 0808.2/ว1791
ลงวันที 3 เมษายน 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 478,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบลก้านเหลืองคัพ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตําบล
ก้านเหลืองคัพ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา  หรือกรีฑา ค่าชุดนัก
กีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น  สําหรับการจัดทําโครงการตามหนังสือสังการ/ระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้า- ร่วม
กิจกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับต่าง ๆ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก และ
เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆ ใน
เขตตําบลก้านเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมทีหน่วยงานของรัฐจัดขึนทังภายใน
และภายนอก เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้นและกิจกรรมอืนทีเกียวข้อง  

3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลก้านเหลือง จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตําบลก้านเหลือง  เสริมสร้างความเข็มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก
เยาวชน  แกนนําเยาวชน  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง  ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในเขตตําบลก้านเหลือง
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4. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่างๆ ซึงประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง เด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลก้านเหลือง
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 98,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น  ลูกฟุตบอล,ลูกฟุตซอล,ลูก
ตะกร้อ,ตาข่ายตะกร้อ,ลูกวอลเล่ย์บอล,ตาข่ายวอลเล่ย์บอล,แบ็ตมิ
นตัน และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น  เพือใช้เป็นวัสดุของศูนย์กีฬาตําบลก้าน
เหลือง  เพือใช้สําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่าง  ๆ  และเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาของแต่ละหมู่บ้าน  เพือให้
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทัวไป  

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ติดตังระบบไฟฟ้าสนามกีฬาชุมชน จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบไฟฟ้าสนามกีฬา
ชุมชน จํานวน 4 แห่ง ให้สามารถเล่นได้ทังกลางวันและกลางคืนและให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  คือ หมู่
ที 7, 12 ,14 และสนามกีฬาหน้าเทศบาล

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(วันกตัญ ูรดนําขอพร) จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสืบงานประเพณีรดนําขอพร
ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการตามหนังสือสังการ/ระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559 
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2. ค่าใช้จ่ายในโครงการงานครบรอบ 18 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครู-
วรพรตวิธาน สืบสานประเพณีบุญบังไฟ

จํานวน 250,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานครบรอบ 18 ปีวันมรณภาพ
หลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน สืบสานประเพณีบุญบังไฟ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงิน
รางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามหนังสือสัง
การ/ระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

3. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการตามหนังสือสังการ ดังนี

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.1  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

10. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.10  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

11. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.11  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

12.  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.12  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
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13. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.13  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

14. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.14  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.2  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

3. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.3  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

4.โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.4  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

5. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.5  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.6  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

7. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.7  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

8. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.8  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

9. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดี
งามของท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.9  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,331,500 บาท
งบลงทุน รวม 5,331,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,331,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. ค่าใช้จ่าย โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1     
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยก
บ้านนายวิพจน์ โสลาไปทางบ้านนางนริศรา บํารุงถิน)

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล.  บ้านก้าน
เหลือง หมู่ที 1 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น (จาก
สามแยกบ้านนายวิพจน์ โสลา  ไปทางบ้านนางนริศรา บํารุงถิน)
    1. งานเสริมผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร
     หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร

10. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนําขาว หมู่ที 6 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมเชือมถนน
สายบ้านนายเป ฐานะวันไปทางทิศใต้)

จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนําขาว หมู่ที 6
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (จากถนน คสล.เดิม
เชือมถนนสายบ้านนายเป ฐานะวันไปทางทิศใต้) 
    1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร    หรือ
พืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 35.00 ตารางเมตร
    2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00
 เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 35.00 ตาราง
เมตร    พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างๆละ 0.20 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร

11. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง หมู่ที 7   
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไป
ทางถนนลาดยาง ทช.4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง – บ้านโคกใหญ่)

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที 7 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.

เดิมไปทางถนนลาดยาง ทช.4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง – 
บ้านโคกใหญ่)
  1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร  หรือ
พืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 730.00 ตารางเมตร
  2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 146.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 730.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:15 หน้า : 69/79



12. ค่าใช้จ่าย โครงการลงหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที 8 พร้อมปรับเกรด  
ให้ราบเรียบ ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้าน
นายบ้ง กุลสุวรรณ์ไปทาง บ้านหนองสองห้อง และแยกไปถึงสามแยกบ้าน
นายสันติ ไกรวัน )

จํานวน 381,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงหินคลุก บ้านตลาด หมู่ที 8  พร้อมปรับ
เกรดให้ราบเรียบ ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น (จากบ้านนายบ้ง กุลสุวรรณ์ ไปทางบ้านหนองสองห้องและแยก
ไปถึงสามแยกบ้านนายสันติ ไกรวัน)
    1. งานปรับเกรดพืนทางเดิม ขนาด 5.00x1,600.00 เมตร หรือพืนที
ปรับเกรดไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร
    2. งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดให้ราบเรียบ กว้าง 4.00
 เมตร    ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลีย 0.08 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุก ไม่น้อยกว่า 512.00 ลูกบาศก์เมตร
    3. งานวางท่อระบายนํา คสล.(ชัน3) ? 0.40 เมตร ปากลิน
ราง จํานวน 7 ท่อน

13.ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองนําสาธารณประโยชน์ 
โดยการก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า-ออก บ้านหนองแก หมู่ที 9ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (บริเวณรอบหนองนําสาธารณ
ประโยชน์บ้านหนองแก หมู่ที 9)

จํานวน 376,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองนํา สาธารณ
ประโยชน์โดยการก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า-ออก บ้านหนองแก หมู่
ที 9 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (บริเวณรอบ
หนองนําสาธารณประโยชน์บ้านหนองแก หมู่ที 9)
    1. ก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า-ออก ความสูง 1.50 เมตร
    ยาวรวมทังหมด 360.00 เมตร 

14. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านบะแหบ หมู่ที 10 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิมไปทางวัดป่า
บ้านบะแหบ)

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบะแหบ    หมู่
ที 10 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล
.เดิมไปทางวัดป่าบ้านบะแหบ)
    1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00
 เมตร   หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร
    2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร

15.ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก   พร้อม
ปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโนนศาลา หมู่ที 11 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยกประปาหมู่บ้านถึงถนนลาดยาง ทช
.4022 ใหม่นาเพียง-หนองแขม)

จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการ  ลงหิน
คลุก พร้อมปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโนนศาลา หมู่ที 11  ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   (จากสามแยกประปาหมู่บ้านถึง
ถนนลาดยาง ทช.4022 ใหม่นาเพียง-หนองแขม)
    1. งานปรับเกรดผิวทางให้ราบเรียบ กว้าง 4.00
 เมตร   ยาว 1,900.00 เมตร หรือพืนทีปรับเกรดไม่น้อย
กว่า   7,600.00 ตารางเมตร
    2. งานลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร   หนา
เฉลีย 0.07 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  532.00 ลูกบาศก์
เมตร

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:37:15 หน้า : 70/79



16. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง       
หมู่ที 12 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมี 2 ช่วงดัง
นี
ช่วงที 1 จาก คสล.เดิมบ้านนายคํามูล มะลาเหลือง ถึงถนนลาดยาง ทช. 
4022 ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง-บ้านโคกใหญ่
ช่วงที 2 จากสามแยกบ้านนางจรรยา แสงจันทร์ ไปทางโรงสีชุมชนบ้านก้าน
เหลืองหนองแวง

จํานวน 317,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง
หนองแวง หมู่ที 12 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   
โดยมี 2 ช่วงดังนี
    ช่วงที 1 (1) งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00
 เมตร หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร
               (2) งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00
 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร
               (3) งานวางท่อระบายนํา คสล. ? 0.40 เมตร จํานวน 7 ท่อน
    ช่วงที 2 (1) งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00
 เมตร 
หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร
               (2) งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ยาว 38.00
 เมตร               หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 152.00
 ตารางเมตร

17.  ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก พร้อม ปรับ
เกลียตกแต่งให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที 12 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิมบ้านนาย
ธเนศวร พรมจันทร์)

จํานวน 11,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน   คลุก
พร้อม ปรับเกลียตกแต่งให้ราบเรียบ บ้านก้านเหลืองหนองแวง    หมู่ที 12
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   (จากถนน คสล เดิม
บ้านนายธเนศวร  พรมจันทร์)
     1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม ขนาด 3.00X52.00 เมตร หรือ
พืนที    ปรับเกลียไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร
 2. งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียให้ราบเรียบ กว้าง 3.00
 เมตร    ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหิน
คลุก  ไม่น้อยกว่า16.00 ลูกบาศก์
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18. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหญ้าคา หมู่ที 13 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที 1 ต่อจากถนน คสล.เดิมไป
ทางวัดเกาะศิริถึงนานายบุญหนัก)  (ช่วงที 2 จากนานายบุญหนักไปทางถนน 
คสล.เดิมบ้าน นายเรวัฒน์ แย้มลอย)

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหญ้าคา   หมู่ที 13
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (ช่วงที 1 ต่อจาก
ถนน คสล.เดิมไปทางวัดเกาะศิริถึงนานายบุญหนัก)  (ช่วงที 2 จากนานาย
บุญหนักไปทางถนน คสล.เดิมบ้าน  นายเรวัฒน์ แย้มลอย)
  ช่วงที 1 (1) งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00
 เมตร             หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร
         (2) งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00
 เมตร             หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 212.00
 ตารางเมตร
   ช่วงที 2 (1) งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 104.00
 เมตร  หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร
          (2) งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 104
 เมตร             หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 520.00
 ตารางเมตร
 

19. ค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อระบายนํา คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิว
จราจร บ้านสวนยา ม.14 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(จากสีแยกร้านค้าชุมชนไปทางทิศใต้ถึงนานางหนูค่าย บุตรรัก  สองข้างทาง)

จํานวน 357,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพัก  และ
ขยายผิวจราจร บ้านสวนยา ม.14 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย     จังหวัดขอนแก่น (จากสีแยกร้านค้าชุมชนไปทางทิศใต้ถึงนานาง
หนูค่าย บุตรรัก  สองข้างทาง)
    1. งานวางท่อระบายนํา คสล. ? 0.40 เมตร จํานวน 190 ท่อน    
พร้อมบ่อพักคสล.(แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จํานวน 22 บ่อ
    2. งานขยายผิวจราจร กว้างเฉลีย 1.50 เมตร ยาว 105.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 148.00 ตาราง
เมตร    (หัก พท.บ่อพัก 11 บ่อ เหลือ พท.ขยายผิว 148 ตารางเมตร)
    3. งานขยายผิวจราจร กว้างเฉลีย 1.30 เมตร ยาว 105.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 127.00 ตาราง
เมตร  (หัก พท.บ่อพัก 11 บ่อเหลือ พท.ขยายผิว 127ตารางเมตร

2.ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง  หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ต่อจากถนน คสล.เดิม ซอยบ้าน
นางประยูร สีล้อม (ช่วงบ้านนายสุข ชัยพิเดช) )

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที 2
  ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ต่อจากถนน  คสล
.เดิม ซอยบ้านนางประยูร สีล้อม (ช่วงบ้านนายสุข ชัยพิเดช) ) 
1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร 
หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร
2.งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร
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3. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสูง  หมู่ที 2   ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก คสล.เดิมบ้านนางฉลองขวัญ  
ศีลาโคตรไปทางศาลาประชาคมบ้านก้านเหลือง หมู่ที 1)

จํานวน 253,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง  หมู่ที 2
    ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก คสล
. เดิม   บ้านนางฉลองขวัญ  ศีลาโคตรไปทางศาลาประชาคมบ้านก้าน
เหลือง    หมู่ที 1)
  1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร 
  หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร
  2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร

4. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง  หมู่ที 2 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิมบ้านนายน้อย 
จันทร์สมไปทางถนนลาดยาง ทช.4022 ใหม่นาเพียง-หนองแขม)

จํานวน 139,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ที 2 
    ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล
.เดิม    บ้านนายน้อย จันทร์สมไปทางถนนลาดยาง ทช.4022 ใหม่นา
เพียง-    หนองแขม)
  1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร  พืนที
ปรับเกลียไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
  2. งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 235.00 ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20 เมตร

5.ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโก หมู่ที 3 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายคํา
ผัน วงษ์หาแก้วไปทางห้วยพระเจ้า)

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก   หมู่ที 3
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น    (ต่อจากถนน คสล
.เดิมบ้านนายคําผัน วงษ์หาแก้วไปทางห้วยพระเจ้า)
  1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หรือ
พืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร
  2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 750.00 ตาราง
เมตร
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6. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหนวน หมู่ที 4 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สายรอบบ้านด้านทิศตะวันตก
จากถนน คสล.เดิมถึงลาดยาง ทช.4022 ใหม่นาเพียง-หนองแขม)

จํานวน 353,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกกระหน
วน    หมู่ที 4 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (สาย
รอบบ้านด้านทิศตะวันตกจากถนน คสล.เดิมถึงลาดยาง ทช.4022 ใหม่นา
เพียง-หนองแขม)
1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือ
พืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร
  2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 660.00 ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.15
 เมตร
  3. งานวางท่อระบายนํา คสล.(ชัน3) ? 0.40 เมตร ปากลินราง จํานวน 6
 ท่อน

7. ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก พร้อม
ปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที 1 จากสามแยกนานางดาว นามวงษา ถึงนานางสุพิศ
ชา โบราณ)  (ช่วงที 2 จากสามแยกนานางเรียงบุญ สวนไผ่ถึงนานายทูล 
โคตรภูธร

จํานวน 181,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับแต่งให้ราบเรียบ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5  ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที 1 จาก สามแยกนานาง
ดาว นามวงษา ถึงนานางสุพิศชา โบราณ) (ช่วงที 2  จากสามแยกนานาง
เรียงบุญ สวนไผ่ถึงนานายทูล โคตรภูธร)
    ช่วงที 1 (1) งานปรับเกรดผิวทางให้ราบเรียบ กว้าง 3.50
 เมตร               ยาว 290.00 เมตร หรือพืนทีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
1,015.00 ตารางเมตร 
  (2) งานลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 290.00 เมตร             หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   101.00 ลูกบาศ์ก
เมตร
 ช่วงที 2 (1) งานปรับเกรดผิวทางให้ราบเรียบ กว้าง 3.00 เมตร  
                   ยาว 500.00 เมตร หรือพืนทีปรับเกรดไม่น้อย
กว่า                        1,015.00 ตารางเมตร
                   (2) งานลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร     
หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า      150.00 ลูก
บาศ์กเมตร  
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8ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิมถึงถนนลาดยาง 
ทช.4022 บ้านนางสมพร เดชไธสงค์)

จํานวน 165,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่    หมู่
ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   ( จากถนน คสล
.เดิมถึงถนนลาดยาง ทช.4022 บ้านนางสมพร    เดชไธสงค์ )
 1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร   หรือ
พืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
 2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00
 เมตร   หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง
เมตร
 3. งานวางท่อระบายนํา คสล.(ชัน3) ? 0.40 เมตร ปากลิน
ราง  จํานวน 12 ท่อน

9. ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนําขาว หมู่ที 6 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายเป ฐานะวันไปทางทิศ
ใต้)

จํานวน 381,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกนําขาว หมู่
ที 6 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  (จากบ้านนาย
เป ฐานะวันไปทางทิศใต้)
    1. งานปรับเกลียพืนทางเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00
 เมตร    หรือพืนทีปรับเกลียไม่น้อยกว่า 712.00 เมตร
    2. งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 712.00 เมตร
    3. งานวางท่อระบายนํา คสล.(ชัน3) ? 0.40 เมตร ปากลินราง 3 จุด
    จํานวน 16 ท่อน

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 252,410 บาท
งบบุคลากร รวม 222,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้างดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 29,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,570 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 18,570 บาท

    เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง
การดังนี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดผลประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ
วันหยุดราชการ ตามหนังสือสังการดังนี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนาต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่าง
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมป้ายยาน
พาหนะ
ค่าธรรมเนียนศาล หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภาร
กิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักฯ ของพนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลทีเดินทางไปประชุม
สัมมนา อบรม ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบ หนังสือสังการดัง
นี
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
. 2559
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดขอนแก่นเสียงแคนดอกคูณ จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจังหวัดขอนแก่นเสียงแคน
ดอกคูณโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการตกแต่งสถานทีพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ ค่าเครืองเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจัดซือต้นคูณ สําหรับ
ปลูกในทีสาธารณ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,094,475 บาท
งบกลาง รวม 18,094,475 บาท
งบกลาง รวม 18,094,475 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 198,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันภัยสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง ถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือ ด่วนทีสุด สํานักงาน ก.จ
.ก.ท และก.อบต. ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,104,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน
อายุ 60-69 ปี จํานวน 942 คน อายุ 60-69 ปี จํานวน 480 คน
อายุ 80-89 ปี จํานวน 201 คนอายุ 90 ปีขึันไป จํานวน 30 คน
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 ( จากแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/เพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 10)                                   
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 3  หน้า  173)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,552,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้พิการและทุพพลภาพจํานวน 12
 เดือน จํานวน 370 คนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 3,552,000บาท  ถือ
ปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 ( จาก
แผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข/เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 10)                                    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2  หน้า  173)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 35 คนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 210,000บาท ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561 ( จากแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564
 แก้ไข/เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2561 หน้า 10)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที 2 หน้า  173)

สํารองจ่าย จํานวน 583,920 บาท
เพือตังจ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยทีเกิดขึนหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่า
ไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัย  และไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก       ที มท 0313.4/ว
667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.2/ว 76 ลงวันที 13 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด          ที มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว 1173 ลงวัน
ที 15 มิถุนายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 2145 ลงวัน
ที 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 608 ลงวัน
ที 5 มีนาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.เงินสมทบโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถินตําบล
ก้านเหลือง  โดยอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ เงินสมทบของเทศบาลตําบลเพือสนับสนุนให้การ
จัดการกองทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของจํานวนเงินทีหลักประกัน
สุขภาพจัดสรรให้ 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปลงศพให้กับ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป  ของเทศบาลตําบลก้านเหลือง  ทีเสียชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติราชการ
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 236,555 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้งบประมาณไม่รวมเงินราย
ได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
.0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 ตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท.0808.5/ว30 ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม 2560 
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