
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลก้านเหลือง

อําเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 53,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,786,820 บาท
งบบุคลากร รวม 6,538,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
เดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภkเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557    "     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 4,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท 
และรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557    "     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 "- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี 
เดือนละ 4,000.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท 
และรองนายกเทศมนตรีจํานวน  2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที
ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557    "        
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 คน เดือนละ9,660.-บาทจํานวน 12เดือน เป็น
เงิน 115,920.-บาท และทีปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 คน เดือน
ละ6,900.- บาท ต่อคน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 82,800.- บาท  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายก
เทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับ
ที 2)  พ.ศ. 2557    "        

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 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 10 คนๆละ 9,660.- บาท จํานวน 12
 เดือน   เป็นเงิน 1,159,200.- บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธาน
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2557    "           

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,913,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,760,240 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา  ทังนีให้
จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน เลือนระดับของพนักงานเทศบาล โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
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. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
8.  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง 
ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (ฉบับ
ที 64)  ลงวันที  22  เมษายน  พ.ศ. 2559
"          
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 162,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี  
1.ปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12  เดือน 
 เป็นเงิน  84,000  บาท   
2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท 
 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท 
3.หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท 
จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท
4.หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท 
 จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  18,000  บาท     
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  
เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (ฉบับ
ที 64)  ลงวันที  22  เมษายน  พ.ศ. 2559
"     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 744,400 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานปลัดเทศบาล  จํานวน 5 อัตรา โดยจ่ายให้กับ
พนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
4.พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
5.นักการภารโรง   จํานวน 1 ตําแหน่ง"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 79,140 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 4
 อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
3.พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 ตําแหน่ง
4.นักการภารโรง  จํานวน 1 ตําแหน่ง"     
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งบดําเนินงาน รวม 2,242,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 518,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท

"1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานการประชุมและประเมิน
ผลความชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอ
รับการประเมิน คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมิน
ผลงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง          จํานวน  100,000.-  บาท

2. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล    ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558     จํานวน  300,000.-  บาท
 "     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ทีเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 83,900 บาท

"- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
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ค่าใช้สอย รวม 1,129,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 652,600 บาท

"1.ค่าจ้างเหมาบริการเหมาทําความสะอาดสถานทีราชการ  อัตราละไม่
เกิน 10/ บาท/ตาราง/เดือนหรืออัตราละไม่เกิน 11,500
 บาท/คน/เดือน  ตามหนังสือ มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
                                                                จํานวน   168,000.-บาท

2.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  อัตราละไม่
เกิน 6.15/ บาท/ตาราง/เดือนหรืออัตราละไม่เกิน 19,900
 บาท/คน/เดือน  ตามหนังสือ มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 
                                                                จํานวน   84,000.-บาท
 
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดทําเอกสารรูป
เล่มอืนใด ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี             
                                                                  จํานวน 5,000.- บาท
       
4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย หรือแผ่นปิด
ประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้าง
อัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือ
พิมพ์ วารสาร ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล
                                                           จํานวน 100,000.- บาท
  
5.ค่ารับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ราย
วัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการราชกิจจานุเบกษา ระเบียบข้อบังคับของ
ราชการ นิตยสารท้องถิน บันทึกท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถจ่ายได้
ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีพึงจ่ายได้             
                                                            จํานวน 100,000.- บาท

6.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ค่าธรรมเนียมป้าย
พาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ที
สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี     จํานวน 50,000.- บาท
                                                             
7.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารสําหรับใช้
งานในสํานักงานเทศบาลตําบลก้านเหลือง และบริการประชาชนทีมารับ
บริการของเทศบาล ปริมาณการถ่ายเอกสารขันตํา 10,000
 แผ่น/เดือน เดือนละ3,800 บาท  ตามหนังสือ มท.0808.2/ว1555 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2560                                 จํานวน 45,600.- บาท
"     
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
1.ค่ารับรอง  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการรับรอง  รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนะศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง                 จํานวน 10,000.- บาท
  
2.ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง  เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครืองดืม   เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืนๆ  
ซึงจําเป็นต้องจ่าย  สําหรับการประชุมสภาท้องถิน  คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังกฎหมาย ตามระเบียบ 
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   การประชุมกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน                                            จํานวน 30,000.- บาท 
                             
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381
ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
            
"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญ
ต่างๆโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงที
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลือนทีโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพิมประสิทธิภาพ
การทํางานและบริหารจัดการบบบูรณาการของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลทีทําคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู
งาน เพิมประสิทธิภาพการทํางานและบริหารจัดการบบบูรณาการของ
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลทีทําคุณ
ประโยชน์ให้แก่เทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาลโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)
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- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน
เทศบาลตําบลก้านเหลืองโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับประชาธิปไตย
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
"- 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  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
"     
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- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้านเหลือง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึก
อบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 67,200 บาท
"1.เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
                                                            จํานวน 30,000.-บาท

2.ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาย่าน
พาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางครบ 120,000
 กิโลเมตร แล้วแต่กรณี รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3871
 ขอนแก่น ตามหนังสือ มท.0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
   จํานวน 37,200.-บาท
                                      
"     

ค่าวัสดุ รวม 240,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วัสดุทีใช้กับเครืองถ่ายเอกสาร กล่อง
หมึกต่าง ๆ วัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไป
นี
1.  รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

"     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน หรือ
จ้างทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพเพือใช้ในสํานักงาน เช่นไม้กวาด ถัง
ขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ นํายาล้างห้องนํา แปรงถู
พืน กระดาษทิชชู ถ้วย ชาม แก้วนํา หม้อ ตะกร้า ถุงพลาสติก ที
นอน หมอน  มุ้ง นําสะอาด ชา- กาแฟ สําหรับบริการประชาชนทีมาติดต่อ
ราชการ และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

"     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซือ
หิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายนํา  ไม้ สี   แปรงทาสี  จอบ เลือยฯลฯ
และสิงของอืนๆทีเกียวข้อง           
"     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  หรือเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียว
กับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี    ยางนอก  ยางใน แม่แรง ล็อค
พวงมาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักยาน
ยนต์ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 45,400 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  และ
จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง   จารบี  นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถยนต์ส่วน
กลาง  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุโดยสภาพเกียวกับ
การโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
ตําบล เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดี
โอ แผ่นซีดี) รูปสี ขาวดํา ทีได้จากการล้างอัดหรือขยาย  ภาพถ่ายดาว
เทียม และวัสดุอืนๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี   รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ เช่นเมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรีชิพ แป้นพิมพ์ หมึกเครือง
พิมพ์ ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สายไฟฟ้า สาย USB สาย
เคเบิล เมมบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมกําจัดไวรัส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการใช้งานในสํานักปลัด
เทศบาล และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี รวมถึงรายจ่ายดังต่อ
ไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 353,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 252,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ  หรือ  อาคารสถานทีที
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล      

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ  เช่น   ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ        

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตตําบล ใช้ประจําสํานัก
งานเทศบาลตําบล ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ของเทศบาลตําบล      

งบลงทุน รวม 1,006,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,006,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 6,000.-บาท

จํานวน 12,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบสไลด์ ขนาด 5
 ฟุต จํานวน 2 ชุดๆละ 6,000.-บาท
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ จํานวน 7,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 5 ฟุต พร้อม
เก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลม 3 ขา จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500.-บาท จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพัดลม 3 ขา จํานวน 4 ตัวๆละ 2,500
.-บาท
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  1 คัน จํานวน 787,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน  1
 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูง
สุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ
1 เป็นกระบะสําเร็จรูป
2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ 4 ประตู 
3 เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561 - 2564)

ครุภัณฑ์การเกษตร
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสูบนํา  จํานวน 1 เครือง จํานวน 95,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ 
1.เครืองสูบนําเครืองยนต์ดีเซล สูบนําได้ 3,800 ลูกบาทศ์เมตร ลิตรต่อ
นาที
2.เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง
3.ขนาดท่อส่งนําไม่น้อยกว่า 6 นิว (150มิลลิเมตร)
4.สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
5.ส่งนําไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องวงจรปิด จํานวน 35,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือกล้องวงจรปิด (ราคาตามท้องตลาด)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 16,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 16,000 บาท(ข้อ7)
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จ านวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2560    ณ วันที 21 เมษายน 2560)
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด 
Networt แบบที 1 (27หน้า/นาที)

จํานวน 15,800 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที)(ข้อ42)ราคาเครือง
ละ 7,900 บาท จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2560    ณ วันที 21 เมษายน 2560)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,539,880 บาท
งบบุคลากร รวม 2,147,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,147,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,171,920 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  4  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง    จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  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  ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับ
ที ๗)  ประกาศ  ณ  วันที  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจําส่วนท้องถินประจําปี  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้อง
ถินประจําปี   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 642,600 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็น และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  4
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน    โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี  
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักพัสดุ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้   จํานวน  1  ตําแหน่ง
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,200 บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2
 อัตราๆ ละ จํานวน  12  เดือน
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี  
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักพัสดุ   จํานวน  1  ตําแหน่ง
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้   จํานวน  1  ตําแหน่ง     
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งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
"     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
"     

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

"1.ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บปกเอกสารต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร
และค่าเย็บปกเอกสารต่างๆของเทศบาล           จํานวน  5,000.- บาท

2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าลงทะเบียน
เกียวกับการดําเนินคดีความของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี                  จํานวน  5,000.-  บาท

3.ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้าย
การเสียภาษีเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
จัดทําป้ายประกาศหรือสิงพิมพ์ต่างๆ          จํานวน 20,000.-บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์( e-Laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการดําเนินการการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์( e-Laas)
เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมที
จะรองรับในการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas จํานวน  20,000.- บาท

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550                       จํานวน 30,000.- บาท   
                                                                "     
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
โดยแยกเป็น
1.ค่ารับรอง  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการรับรอง  รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยียมชม  หรือทัศนะศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง                 จํานวน 10,000.- บาท
  

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  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
"     

2.ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
กองคลัง 
"     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
"     
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วัสดุทีใช้กับเครืองถ่ายเอกสาร กล่อง
หมึกต่าง ๆ วัสดุทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไป
นี
1.  รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 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 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     

งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสารบานกระจกแบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 12,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกแบบสไลด์ ขนาด 5 ฟุต 
จํานวน 2 ชุดๆละ 6,000.-บาท เพือใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง ราคาตาม
ท้องตลาด
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2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ(มีระบบฟอก
อากาศ) ชนิดติดผนังพร้อมติดตังขนาด 24,000 บีทียู 
คุณลักษณะพืนฐาน
-ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีไม่ตํากว่า 24,000 บีทียู 
-ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
-เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
-ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร้จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง
และสามารถถอดล้างได้ ชนิดตังพืนหรือแขวน ชนิดติดผนัง สําหรับตู้ตัง
พืน เป็นเครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ
-มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
-การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆให้เป็นไปตามมติกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2559 (ครังที57)เมือวันที 14
 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง(EER)นอกเหนือจากพิจารณาเรือง
ราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากันให้
นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์)ผลทีได้คือ EER ถ้าค่า
ของ EER สูงถือว่าเครืองปรับอากาศมีประสิทธิสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดีกว่า
-การติดตังเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง
นี สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร 
           ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้ในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท

 (1)เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) จํานวน 1 เครือง ราคา 22,000.-บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่านี ดังนี 
1.ในกรณีมีหน่วยความจําแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญานาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2.ในกรณีมีหน่วยความจําแบบ cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยโดยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่านีดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามรถในการใช้หน่วยความ
จําหนักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า1TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า120GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพืและเมาส์ และ speaker ลําโพง 
-มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2560 ณ
 วันที 21 เมษายน 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,395,040 บาท
งบบุคลากร รวม 717,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 717,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,400 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี จํานวน 1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน   และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการ จํานวน  1  ตําแหน่ง
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,480 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 3 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2.พนักงานขับรถบรรทุกนํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
3.คนงานประจํารถบรรทุกนํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,260 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัดเทศบาล จํานวน 3
 อัตรา  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
2.พนักงานขับรถบรรทุกนํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
3.คนงานประจํารถบรรทุกนํา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล    ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558     จํานวน  15,000.-  บาท    

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ทีมีคําสัง
จากผู้อํานวยการศูนย์ ให้ปฏิบัติหน้าที ปฏิบัติงาน 6-12 ชัวโมง/วัน  จ่าย
ค่าเบียเลียง 120 บาท ปฏิบัติงาน 12-24 ชัวโมง/วัน จ่ายค่าเบียเลียง 240
 บาท และรายจ่ายอืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว2373
 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557                           จํานวน 10,000.-บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที 15 พฤษภาคม  2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลทีเบิกจ่ายได้ตามสิทธิทีจะ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที3)พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 252,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานดับเพลิง ทีสามารถเบิกจ่ายได้
ตามสิทธิ สามารถเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
.0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
"- เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาลสงกรานต์  และมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว  เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับ  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)
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2.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมชีแจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. 
แห่งชาติ

จํานวน 30,000 บาท

"- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดประชุมชีแจงนโยบายและพิธี
สวนสนามในวัน อปพร. แห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)

3.ค่าใช้จ่ายโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
"- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติใน
วันสําคัญต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)
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4.ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
"- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถให้ใช้งานได้
ตามปกติ ทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นสัญญาณไฟกระ
พริบ ตู้ไฟสําหรับการตังจุดบริการประชาชน  วิทยุสือสาร    และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวดรายจ่ายนี          

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  หรือเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียว
กับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี    ยางนอก  ยางใน แม่แรง ล็อค
พวงมาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ  สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักยาน
ยนต์ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  และ
จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือเพลิง นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง   จารบี  นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถยนต์ส่วน
กลาง  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์เครืองดับเพลิง  นํายาเคมีเติมถังดับ
เพลิง
และเครืองมือทีใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯและรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  และจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง   จารบี  นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถ
ยนต์ส่วนกลาง  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     

งบลงทุน รวม 53,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,900 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง และ
ครุภัณฑ์ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯลฯ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที 1 (ข้อ42)

จํานวน 7,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 (27
 หน้า/นาที)  ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (ข้อ7) จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)          ราคา 16,000 บาท
 คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว จํานวน 1 หน่วย 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 21 เมษายน 2560
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,918,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,173,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 887,800 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  4 อัตรา  
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา   1 ตําแหน่ง
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  1 ตําแหน่ง
3.นักวิชาการศึกษา   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  เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอืน  (ฉบับที 7)  
ประกาศ  ณ  วันที  27  เมษายน  พ.ศ.  2559
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 226,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติ
หน้าทีในกองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตร โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง ดังนี
1.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง      
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งบดําเนินงาน รวม 714,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล    ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558     จํานวน  100,000.-  บาท "    
 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที 15 พฤษภาคม  2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ 
 ตามระเบียบดังนี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
"     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 1,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)   พ.ศ. 2549  
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร 
"     

ค่าใช้สอย รวม 574,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 514,000 บาท

1. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 252,000
.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ก้านเหลือง จํานวน 3 คันๆละ 7,000.- บาท 14 หมู่บ้าน 

2.เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก
ค่าจํากัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงตีพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ฯลฯ     จํานวน  10,000.-บาท

3. ค่าจ้างเหมาบริการ       จํานวน 252,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ค่าจ้างเหมา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาด
ถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมา
ขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกหรือแมลง  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมา
จัดทําของ และค่าจ้างเหมาอืนๆทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1)ตามหนังสือด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2259
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
"- 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  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
"     

2.ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกประเภททีปฏิบัติหน้าทีใน
กองการศึกษา       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
"(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
"     

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

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน     จํานวน    30,000.-บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียน
สภาพไปในระยะเวลาอันสัน  หรือจ้างทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพทีใช้
ในสํานักงานของสํานักปลัดเทศบาล เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด นํายาลบคําผิด คลิป ลวดเย็บ
กระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครืองเขียนต่างๆ แฟ้มกระดาษ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้ต่างๆ ธงชาติ รูปพระบรมฉายา
ลักษณ์   และวัสดุอืนๆทีจําเป็นทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
        2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
        3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน และ
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดทําสิงของทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับ
เครืองคอมพิวเตอร์ เช่นเมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรีชิพ แป้นพิมพ์ หมึกเครือง
พิมพ์ ตลับผงหมึก นํายาทําความสะอาด สายไฟฟ้า สาย USB สาย
เคเบิล เมมบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมกําจัดไวรัส และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทีจําเป็นสําหรับการใช้งานในสํานักปลัด
เทศบาล และวัสดุอืนๆ ทีเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี รวมถึงรายจ่ายดังต่อ
ไปนี
1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
"     

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

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)     

งบลงทุน รวม 30,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000.-บาท เพือใช้
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด     
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 
ข้อ47

จํานวน 7,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
ราคา 7,700 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10
 ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทีใช้ใน
กองการศึกษา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,611,124 บาท
งบบุคลากร รวม 1,734,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,734,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,303,320 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  5  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  
1.ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)    จํานวน   5   ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,600 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  3
 อัตรา  จํานวน 12  เดือน  
1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหน่ง
2.ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง     

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:38:53 หน้า : 32/83



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 58,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทุก
ประเภท  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างดัง
นี    
1.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 ตําแหน่ง
2.ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง     

งบดําเนินงาน รวม 2,396,704 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล    ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558    
 "     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง  ทีได้
รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  ตามหนังสือสังการ   
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 2409 ลงวัน
ที 17 พฤษาคม 2559
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)   พ.ศ. 2549  
3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตร 
"     

ค่าใช้สอย รวม 1,123,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 195,500 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน) จํานวน 1,700 บาท/คน จํานวนเด็กนักเรียน 115 คน (ยอดนัก
เรียน ณ 10 มิถุนายน 2560)  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  พ.ศ
. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู) จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ(กิจกรรมวันไหว้
ครู)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
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- ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม 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

- ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับ ค่าจัดซือวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดัง
นี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 180,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้า
อุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธี
ทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันขึนปีใหม่  โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้า
อุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธี
ทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
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- ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง   ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายนอก จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ   ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติภัยในวัยเด็ก จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติภัยในวัย
เด็ก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
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- ค่าใช้จ่ายโครงการเยียมบ้านเด็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเยียมบ้านเด็ก  โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร 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

- ค่าใช้จ่ายโครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ จํานวน 3,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับสมัครเด็กนักเรียน
ใหม่  แห่งชาติ   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม 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

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธี
ทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญทางศาสนา(แห่
เทียนพรรษา) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม 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
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- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ 3 วัย จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์ 3 วัย  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร 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

- ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 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

- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้าน
เหลือง

จํานวน 563,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลก้านเหลือง(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน) เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรามือละ 20 บาท/คนเป็นเวลา 245
 วัน (ยอดเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2560) ตามระเบียบ/หนังสือสัง
การ  ดังนี
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  พ.ศ
. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
"- 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  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
" 
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- ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ของพนักงาน
เทศบาลตําบลก้านเหลืองและพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการ
ศึกษา ตามระเบียบ/หนังสือสังการ ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน ฉบับที 3 พ.ศ. 2559

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

ค่าวัสดุ รวม 1,253,704 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

1. เครืองเชือมต่อ Smart  TV     จํานวน  15,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเชือมต่อ Smart  TV  จํานวน 3
 เครือง  ราคาตามท้องตลาด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงราย
จ่าย ดังต่อไปนี
 1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตมปกติ
 3. รายการทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,218,704 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) นักเรียนในโรงเรียนของพืนที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง  ให้ได้รับอาหารเสริม(นม)ทัวถึงทุกระดับ
ชัน อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน 
(1) นักเรียนจํานวน 6 โรงเรียน 521 คน จํานวน 260 วัน 
(จํานวน 52  สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)   
จํานวน 998,341 บาท
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก  ระดับเด็กอนุบาล -ป.6   
จํานวน 37 คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน 67 คน
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน 94 คน
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว ระดับเด็กอนุบาล-ป.6    
จํานวน 91 คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ระดับเด็กอนุบาล-ป.6  
จํานวน 156 คน 
-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ระดับเด็กอนุบาล-ป.6   
จํานวน  76 คน
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
 1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  พ.ศ
. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลก้านเหลือง (จํานวน 260 วัน)อัตรา
คนละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 115 คน  จํานวน   220,363.-บาท
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
 1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  พ.ศ
. 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุด
หนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

งบลงทุน รวม 266,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 246,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศตังพืน/แขวน จํานวน 125,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปรับอากาศ ขนาดไม่ตํา
กว่า 50,000 BTU (คุณลักษณะรายละเอียดตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)   จํานวน  2  เครือง

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุดๆ
ละ 9,000.-บาท เพือใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ราคาตามท้องตลาด
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี (led Tv) จํานวน 60,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  1920?1080  ฟิกเซล  (คุณลักษณะรายละเอียดตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560)  จํานวน 2 เครือง  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่น สามารถเล่นได้ทัง DVD USB 
Bluetooth

จํานวน 12,000 บาท

เครืองเล่น สามารถเล่นได้ทัง DVD USB Bluetooth จํานวน 12,000
.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองเล่น 4 เครือง (คุณลักษณะตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์    
2560)  และสามารถเล่นได้ทัง DVD USB Bluetooth

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เย็น จํานวน 9,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เย็น ขนาดไม่น้อย
กว่า 7 คิว  (คุณลักษณะตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 2560)  จํานวน 1 เครือง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบที 2 (33 หน้า/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

(ข้อ43) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network 
แบบที 2 (33 หน้า/นาที) ราคา
15,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ
 านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-
Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโครงการจัดซือคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท
(ข้อ10) เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านัก
งาน * ราคา 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ
 านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ
 านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ
 ําปี พ.ศ. 2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทาสี) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทาสี) เช่น ค่าสีทา
อาคาร  แปรงทาสี  นํามันสน เป็นต้นและรวมถึงวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียว
ข้อง 

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ปลูกต้นไม้) เช่น  ค่า
กระถางปลูกต้นไม้  ค่าต้นไม้  ค่าปุ๋ยและดินรองพืน  เป็นต้นและรวมถึง
วัสดุอุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 2,214,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,214,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,214,000 บาท

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์  
จํานวน  10,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ รร.ก้านเหลืองวิทยาคม ในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์

2. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  จํานวน  10,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม ในโครงการแข่ง
ขันกีฬาภายใน

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  10,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  ใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

4. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลก้านเหลือง             จํานวน  30,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร.บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ใน
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง

5. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสานสัมพันธ์ชุมชน  
จํานวน  10,000.-บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ร.ร. วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) ใน
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดสานสัมพันธ์ชุมชน

6. โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่          จํานวน 10,000.-บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ รร. วัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)  ใน
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
7.โครงการเกษตรผสมผสานเพือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน  10,000.-บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน  ใน
โครงการเกษตรผสมผสานเพือการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

8.โครงการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด  จํานวน 20,000.-บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน  ในโครงการ
ฝึกซ้อมและเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด

9.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี นักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง         จํานวน  20,000.-บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านบะแหบหญ้าคา  ในโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารีนักเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลก้านเหลือง

10. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6 โรงเรียน 521 คนๆ
ละ 20 บาท/มือ จํานวน 200 วัน จํานวน 2,084,000.-บาท  
        10.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก       จํานวน 148,000
.-บาท   
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 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 จํานวน 200 วัน ให้
กับนักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 37 คน 
 10.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง       
จํานวน  268,000.-บาท 
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560  จํานวน 200 วัน ให้
กับนักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 67 คน  
   10.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน           
จํานวน  376,000.-บาท 
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที  10 มิถุนายน 2560  จํานวน 200 วัน ให้
กับนักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน 94 คน 
 10.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกนําขาว    จํานวน   364,000.-บาท  
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560  จํานวน 200 วัน ให้
กับนักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  91 คน  
 10.5 อุดหนุนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)                 
 จํานวน 624,000.-บาท  
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท
 ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน 2560  จํานวน 200 วัน ให้กับนักเรียน
ระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  156 คน 
 10.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา  จํานวน 304,000.-บาท 
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตรา
คนละ 20 บาท  ข้อมูล ณ วันที10 มิถุนายน 2560 จํานวน 200 วัน ให้
กับนักเรียนระดับชันอนุบาล-ป. 6 จํานวน  76 คน   
 ตามระเบียบ/หนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0802.2/ว 3616  ลงวันที 24  มิถุนายน  พ.ศ
. 2559 
2. หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที 14  มิถุนายน  พ.ศ
. 2560
 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,010,380 บาท
งบบุคลากร รวม 925,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 925,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 604,440 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2 อัตรา และเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี 2 อัตรา
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 1 ตําแหน่ง
2. นักวิชาการสุขาภิบาล    จํานวน 1ตําแหน่ง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
 1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา
 ในอัตราเดือน 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ
 พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรืองหลักเกณฑ์และ
 เงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
 และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 7) ประกาศ ณ
 วันที 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,280 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2 อัตราและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถขยะ  จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,140 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  2  อัตรา  
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. พนักงานขับรถขยะ  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 1,909,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 40,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหมดเงินประโยชน์ตอบแทน
อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที 0808.2/ว 859ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว 3072ลงวันที 29
 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 308 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ  จํานวน  5,000  บาท
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล2 อัตรา ตามสิทธิทีจะได้รับ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
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ค่าใช้สอย รวม 1,462,520 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,332,520 บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ     จํานวน  588,000.-  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 7 คน ให้ผู้รับเหมาทําการอย่าง
ใด
อย่างหนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิงก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัทําความสะอาด
ถนน จ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาปราบวัชพืชดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้าง
เหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กรจ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมา
ขนย้าย ค่าบริการกําจัดปลวกแมลงค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ของ และค่าจ้างเหมาอืนๆทีเกียวกับการดําเนินงาน ตามภารกิจอํานาจ
หน้าทีของเทศบาลทีสามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี

2. ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ       จํานวน  674,520.-  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ให้ปฏิบัติงานเป็นราย
เดือน/รายวัน/รายชัวโมง โดยทาสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าทีการทํางาน
ให้ชัดเจนเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน
ตามระเบียบพัสดุ จํานวนเงินทีจ้างเหมาให้พิจารณาจากค่าแรงขันตําวัน
ละ 308บาทตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรือง อัตราค่าจ้างขันตํา (ฉบับที 8) ข้อ 3 เมือวันที 19ตุลาคม 2559 
โดยมีผลใช้บังคับตังแต่วันที 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และพิจารณา
ตามสถานะทางการคลังของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2551 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

3. ค่าจ้างเหมากําจัดหรือฝังกลบบ่ขยะมูลฝอย  จํานวน  70,000.-  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกําจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลก้านเหลือง และฝังกลบขยะในสถานทีทิงขยะของเทศบาล
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ ว 1452ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินกรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี  
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทีสังกัด กองสาธารณสุข
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
"     
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2.ค่าใช้จ่ายในการทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมประชุมสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีสังกัดกองสาธารณสุข ค่า
ธรรมเนียมป้ายพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบลทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
 

3.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือครุภัณฑ์ด้านกู้ชีพ จํานวน 20,000 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น จัดซือครุภัณฑ์
ด้านกู้ชีพทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือวัสดุอืนใดทีสามารถ
เบิกได้
ตามรายจ่ายประเภทนี

4.ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทํา โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรมค่ากระเป๋าหรือสิงของทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ 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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีชํารุดเสียหาย เช่น เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี รถยนต์ เครืองพ่นยุง วิทยุสือสาร เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่นค่า
กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ นํายาลบผิด ลวดเย็บกระดาษ กาวแฟ้ม ตา
ยาง ตลับชาด ฯลฯรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันเช่น ไม้
กวาด เข่ง ไม้ถือพืน ทีตักขยะ บุ้งเต้า มีด ถุงดํา ถังขยะ ถังนํานํายา ทํา
ความสะอาด สีถัง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
- เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันเช่น ยาง
นอก ยางใน แบตเตอรี และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆสําหรับซ่อม
แซมยานพาหนะทีปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมรวมถึงราย
จ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันเช่น นํามัน
ดีเซล นํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามันเตาถ่าน แก๊สหุงต้มจาระบี นํามัน
เครือง ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 155,000 บาท
1. ค่าจัดซือสารเคมีกําจัดลูกนํา ป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมีอืนๆ
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํา ป้องกันโรคไข้เลือดออก
       จํานวน75,000.-   บาท

2. ค่าจัดซือนํายาหรือสารเคมีพ่นกําจัดยุงลาย 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาพ่นกําจัดยุงลาย จํานวน75,000.-   บาท     

3. ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
                                                          จํานวน  5,000.-   บาท

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายเช่น เสือแขนยาว หรือแขน
สัน และกางเกงขายาว (หรือชุดหมี)ถุงมือยางหรือหนังผ้าปิดปาก-ปิดจมูก
เสือกักสีสะท้อนแสงรองเท้ายางหุ้มส้น รองเท้าบู๊ตเสือกันฝน ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0307/ว 384 ลงวันที 16
 กุมภาพันธ์ 2536เรือง การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งกายค่าชุดปฏิบัติงาน
ของบุคลากรหรือเครืองแต่งกาย อาสาสมัครกู้ชีพ  ควรเป็นไปตาม
มาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน (หนังสือมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกียวกับ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที 1 หรือหนังสือสังการดาเนินงานการ
แพทย์
ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤศจิกายน 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะอันสัน เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์เลเซอร์หมึกสี กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล เมนบอร์ด เม้าส์เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ฯลฯรวมรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. รายจ่ายจัดสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย
ค่าติดตัง เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 175,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 27,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 3 ชุดๆ
ละ 9,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ราคาตามท้องตลาด

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชัน จํานวน 7,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชัน 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,500 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม ราคาตามท้องตลาด      

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือครุภัณฑ์ทีเกียวข้องกับรถกู้ชีพ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ทีเกียวข้องกับรถกู้ชีพ 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 8100 Lightber R/B ไฟ LED หน้า(90cm) R/B กล่อง
เสียงไซเรน 100 w
ไฟเอนกประสงค์ 6x4  ไฟสปอตไลน์ 18wถังออกซิเจน 1.5Q พร้อมเก
จ์วัด
วิทยุ Icom 2300 พร้อมอุปกรณ์เสา+สาย Long spinal board (เปล
บอล์ด)
เพือใช้ในการปฏิบัติการกู้ชีพ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และเป็นไป
ตามระเบียบ มาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551  
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500
 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 1
 เครืองๆ ละ  13,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติในกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 21,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวล
ผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจําานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 265,060 บาท
งบบุคลากร รวม 165,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,060 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,200 บาท

" - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็น และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี 1.ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
 
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,860 บาท
" - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง  1
  อัตรา จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี 1.ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
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งบดําเนินงาน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ตามระเบียบ  กฎหมาย และ
หนังสือสังการ  ดังนี 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
"     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
"     

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

"1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  ค่าธรรมเนียมป้ายพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภทรายจ่ายนี    "     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน    ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง
เทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อ
ราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
"     

- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักภาพกลุ่มสตรี โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
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- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1.  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2.  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     

- ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางรม จํานวน 20,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1.  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2.  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 และทีแก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 2) พ.ศ.2556"     
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
-ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 9,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน 1 ชุด ราคา
ตามท้องตลาด  
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ)"     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,553,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,115,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 874,800 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา  ทังนีให้
จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือนเลือนระดับของพนักงานเทศบาล โดย
จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
1. ผู้อํานวนยการกองช่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. นายช่างโยธา ปง./ชง.   จํานวน  1  ตําแหน่ง 
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,080 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานเทศบาล 2
 อัตรา นายช่างโยธา 1 อัตราๆ ละ 1,775.- บาท และเจ้าพนักงาน
ธุรการ 1 อัตราๆ ละ 1,065.- บาท  จํานวน 12 เดือน โดยให้กับพนักงาน
จ้างดังนี 
1. นายช่างโยธา ปง./ชง.    จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จํานวน  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  42,000.-  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับทึ 7
) ประกาศ ณ วันที 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 141,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1  อัตรา และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา โดยจ่ายให้พนักงานจ้าง ดัง
นี
1. ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,820 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 1
  อัตราๆ ละ 1,985.- บาท  จํานวน 12 เดือน  โดยให้กับพนักงานจ้างดัง
นี 
1. ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 422,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 77,100 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสังการ ดังนี    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557
             2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859
  ลงวันที 29  พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
             3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3072  ลงวันที 29  กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
             4. หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
  0809.3/ว 380 ลงวันที 26  กุมภาพันธ์  2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท
.,และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลลพนักงานจ้างเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือ     สังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2409  ลงวันที 17
 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองค์กรปครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับตาม
ระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลในกอง
ช่างทีเบิกได้ตามสิทธิ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0890.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและเค่าเล่า
เรียน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 89,000 บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้าย หรือแผ่นปิด
ประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้าง
อัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบาลตําบล ในสือประเภทต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร ตามอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล
                                                           จํานวน 5,000.- บาท

2.ค่าจ้างเหมาบริการเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทีจําเป็นต่อการให้
บริการประชาชนอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎร ค่า
จ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมารถรับจ้างและค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่าย
นี                    
                                           จํานวน       84,000.-  บาท  
 กรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที 9
 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
          

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)
1.  ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการรับรอง รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง การดําเนินการตามหนังสือสังการดังนี หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย     ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ค่า
ธรรมเนียมป้ายพาหนะ     ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่า
ธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของ
เทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี     
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2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง สังกัดกองช่าง ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือ ตามปกติทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครืองคอมพิวเตอร์เพิมเติม เช่น เมาส์ ตลับ
หมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที จําเป็นต่อการใช้งานและรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับบค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น

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

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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งบลงทุน รวม 15,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีผู้ทํางาน จํานวน 2,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ  2,500.- บาท  ราคาตามท้องตลาด

2.ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหารพนักพิงสูง จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหารพนักพิง
สูง  จํานวน 1 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network (ข้อ42)

จํานวน 7,900 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network  (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 ชุด  
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 21 เมษายน 2560)

งานไฟฟ้าถนน รวม 415,300 บาท
งบบุคลากร รวม 165,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,960 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง 1 อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี   
1.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน 1  ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,340 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้าง 1
 อัตราๆ ละ 1,500.- บาท  จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับพนักงาน
จ้าง ดังนี
1.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จํานวน  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอืนๆ ทีอยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลก้านเหลืองเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคารสํานักงานหรือ
สถานทีทรัพย์สินทีอยู่ใน ความควบคุมดูแลเทศบาล เช่น หลอดไฟ บัลลาร์
ด สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ลําโพง หม้อแปลง เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ สวิทต์ไฟฟ้าและชินส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุหรือจัดทําสิงทีเป็นวัสดุตามสภาพทีเกียวกับยาน
พาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน และเพือจ่ายรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลา   อันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง และอุปกรณ์อืนๆ สําหรับรถกระเช้า ทีสามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภท รายจ่ายนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันเครือง จารบี นํามันหล่อลืนต่างๆ ทีใช้กับรถ
กระเช้าและรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1.รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2.รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3.รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 670,640 บาท
งบบุคลากร รวม 305,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  1  อัตรา 
 จํานวน 12  เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  1 อัตรา   โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
"     
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งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
"     

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

"1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  ค่าธรรมเนียมป้ายพาหนะ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีเกียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจอํานาจหน้าทีของเทศบาลตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภทรายจ่ายนี    "     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
" - เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานเทศบาลิ  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามหนังสือสัง
การ  ดังนี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555  
"     

-ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่า
ไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือ
วัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี      
"     
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-ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตําบลเพือจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล

จํานวน 60,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่า
ไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือ
วัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี      
"     

-ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่า
ไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือ
วัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี      
"     

-ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่า
ไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือ
วัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี      
"     

-ค่าใช้จ่ายโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที
พึง

จํานวน 20,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่า
ไฟฟ้า  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีจําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการนี หรือ
วัสดุอืนใดทีสามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี      
"     

งบเงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

"1.อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ของ อปท.ระดับอําเภอแวง
น้อย อบต.ละหานนาเพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างระดับอําเภอแวงน้อยและการประสานงานท้องถิน ให้กับ อบต
.ละหานนา  
                                                                                    
"     

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:38:54 หน้า : 63/83



เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
"1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสพติด อําเภอแวง
น้อย ประจําปี 2561  เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ที ศป.ปส. อําเภอแวงน้อย
                                                           จํานวน 30,000.-บาท
                                                                               
2.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น                เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ที  ศป.ปส. จังหวัดขอนแก่น 
                                                          จํานวน  30,000.- บาท  

3.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเน่ืองในโอกาสสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้ทีทําการปกครองอําเภอ
แวงน้อย                                               จํานวน  25,000.- บาท

4.อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในการ
ดําเนินงานศูนย์ดํารงค์ธรรม อําเภอแวงน้อย ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ2561      
                                                           จํานวน  15,000.- บาท    

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 70,000 บาท
"1.อุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2561                                                จํานวน  50,000
.- บาท

2.อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดเพือช่วยบรรเทาทุกข์
ประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2561                              จํานวน  20,000
.- บาท                                                                                            
    
"     

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
"1.อุดหนุนโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน   
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน  ประจําปีงบ
ประมาณ 2561 (กศน.)                         จํานวน  10,000.- บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 568,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที
เทศบาลตําบลก้านเหลือง เด็กเยาวชน ประชาชนในเขตตําบลก้านเหลือง
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
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-ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาประจําตําบลโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิด  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การแข่ง
ขัน ค่าอุปกรณ์การกีฬา  หรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา ค่า
ตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  สําหรับการจัดทําโครงการตาม
หนังสือสังการ/ระเบียบ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตําบลก้านเหลือง จํานวน 30,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เสริมสร้างความ
เข็มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กเยาวชน  แกนนําเยาวชน  สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลก้านเหลือง  ในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในเขต
ตําบลก้านเหลือง

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

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน เช่น  ลูกฟุตซอ
ล,ตะกร้อ,วอลเล่ย์บอลและรายการอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ใช้เป็นวัสดุของศูนย์
กีฬาตําบลก้านเหลือง  เพือใช้สําหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับ
ต่าง  ๆ  และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาของแต่ละหมู่บ้าน  เพือ
ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทัวไป  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย
ค่าติดตัง เป็นต้น

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- ค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบไฟฟ้าสนมากีฬาชุมชน จํานวน 100,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังระบบไฟฟ้าสนามกีฬา
ชุมชน จํานวน 4 แห่ง ให้สามารถเล่นได้ทังกลางวันและกลางคืนและให้
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  คือ หมู่
ที 7, 12 ,14 และสนามกีฬาหน้าเทศบาล
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาว
บ้านและภูมิปัญญาท้องถิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช้าอุปกรณ์ต่างๆใน
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
โล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่า
มหรสพ ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการตามหนังสือสังการ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและวิถีชุมชน

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
1. ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

- ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานงานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ 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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- ค่าใช้จ่ายในโครงการงานครบรอบ 17 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครู
วรพรตวิธาน
 สืบสานประเพณีบุญบังไฟ

จํานวน 250,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานครบรอบ 17 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

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 140,000 บาท

(1) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.1  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(2) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.2  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(3) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.3  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(4) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.4  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(5) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.5  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(6) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.6  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(7) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพ
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ณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม.7 ตําบลก้าน
เหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(8) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.8  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(9) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.9  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(10) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.10  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(11) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.11  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(12) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.12  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(13) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.13  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
(14) อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน  
         จํานวน 10,000.-บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน และประเพณีอันดีงามของท้องถิน  ม
.14  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,626,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,626,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,626,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- ค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 
5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ซอยบ้านนางดารา
ทอง ผิวผาง )

จํานวน 31,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ( ซอยบ้านนางดาราทอง ผิวผาง) 
1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.30 ยาว 28.50 เมตร หนา 0.12
 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 65.55 ตารางเมตร 
2.วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 3 ท่อน

- ค่าใช้จ่ายโครงกาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสวนยา หมู่ที 14 
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านสวนยาไปทางวัด
ป่า)

จํานวน 214,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงกาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสวน
ยา หมู่ที 14 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้าน
สวนยาไปทางวัดป่า)
1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 408.00 ตาราง
เมตร

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที 2 
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ซอยบ้านนางประยูร สี
ล้อม )

จํานวน 117,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกสูง หมู่ที 2 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ซอย
บ้านนางประยูร สีล้อม )
1.  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  2.50  เมตร ยาว  105.00
  เมตร หนา  0.12  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  262.50  ตาราง
เมตร 

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที 2 
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนางหยวก สีบู
พิมพาไปทางสามแยกด้านหลังเทศบาล)

จํานวน 233,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกสูง หมู่ที 2 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก
บ้านนางหยวก สีบูพิมพาไปทางสามแยกด้านหลังเทศบาล)
1. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว  86.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  430.00  ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
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- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 
5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ( ซอยบ้านนายบุญหลาย 
โสภีร์ )

จํานวน 41,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ( ซอยบ้านนายบุญหลาย โสภีร์ )
1.  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ยาว  31.00
  เมตร หนา  0.12  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  93.00  ตาราง
เมตร         
2.  วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  ม.  จํานวน  4  ท่อน 

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกกระหนวน 
หมู่ที 4 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ต่อจากถนน คสล
.เดิมไปทางถนนลาดยาง(ทช.4022)สายรอบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โสกกระหนวน หมู่ที 4 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางถนนลาดยาง(ทช.4022)สายรอบ
หมู่บ้านด้านทิศตะวันตก
1.ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว  165.00  เมตร  หรือ
มีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  660.00  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร        

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกนําขาว หมู่ที 
6 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไป
ทางบ้านนายอัฎายุน มนตรี)

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โสกนําขาว หมู่ที 6 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนายอัฎายุน มนตรี)
1. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว  128.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  640.00  ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ที 
13 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากประปาหมู่บ้าน
ไปทางวัดเกาะศิริ)

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หญ้าคา หมู่ที 13 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก
ประปาหมู่บ้านไปทางวัดเกาะศิริ)
1.  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  165.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  660.00  ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร 
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- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ที 3 
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายนรินทร์ หลง
กุล ไปทางสามแยกนานายสุวัฒน์ หนองนา)

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองโก หมู่ที 3 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จาก
บ้านนายนรินทร์ หลงกุล ไปทางสามแยกนานายสุวัฒน์ หนองนา)
1.  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6.00  เมตร ยาว  110.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  660.00  ตาราง
เมตร          พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที 7 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {จากถนน คสล. 
เดิม หน้าวัด - ถนนลาดยาง(สายใหม่นาเพียง - หนองแขม)}

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที 7 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (จากบ้านนายหล่าไปทางถนนลาดยาง(สายใหม่นา
เพียง - หนองแขม)
1.  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  165.00
  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า  660.00  ตาราง
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายนําล้น คสล. เอนกประสงค์( แบบรถข้าม ) 
บ้านตลาด หมู่ที 8 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ลําห้วยหินแตกตอนล่างข้างหนองนําสาธารณประโยชน์)

จํานวน 368,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายนําล้น คสล. เอนก
ประสงค์( แบบรถข้าม ) บ้านตลาด หมู่ที 8 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น (ลําห้วยหินแตกตอนล่างข้างหนองนําสาธารณ
ประโยชน์)
1.  ก่อสร้างฝายนําล้น  คสล.  ขนาดกว้าง  15.00  เมตร  ยาว  22.00
  เมตร  สูง  2.00  เมตร

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและ
ขยายผิวจราจร คสล.กับก่อสร้างบ่อพัก คสล.บ้านก้านเหลือง หมู่ที 1 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายวิพจน์ โสลา - 
บ้านนางนริศรา บํารุงถิน)

จํานวน 332,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล.กับก่อสร้างบ่อพัก คสล.บ้านก้านเหลือง หมู่
ที 1 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายวิ
พจน์ โสลา - บ้านนางนริศรา บํารุงถิน)
1.   งานก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 252.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร
2.งานขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 252.00
 หนา 0.12 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 100.80 ตร.ม  
3.   งานบ่อพัก คสล. หล่อกับที (แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จํานวน 1 บ่อ

- ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ จํานวน 448,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สํานักงานเทศบาล
ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
1.ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร สูง 4.00
 เมตร 
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- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านโคกใหญ่ หมู่ที 5 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินลาดก่อนเข้าหมู่บ้าน)

จํานวน 67,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านโคกใหญ่ หมู่
ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินลาด
ก่อนเข้าหมู่บ้าน)
1.  งานติดตังราวกันอันตราย ความยาวรวม 32.00 เมตร ( 2 ฝังๆ
ละ 16.00 เมตร )

- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านตลาด หมู่ที 8 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินแตกก่อนเข้าหมู่บ้าน)

จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านตลาด หมู่ที 8
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินแตกก่อน
เข้าหมู่บ้าน)
1.  งานติดตังราวกันอันตราย ความยาวรวม 40.00 เมตร ( 2 ฝังๆ
ละ 20.00 เมตร ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านตลาด หมู่ที 8 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินแตกช่วงระหว่างบ้าน
หนองแกและบ้านตลาด)

จํานวน 93,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังราวกันอันตราย บ้านตลาด หมู่ที 8
 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(ลําห้วยหินแตกช่วง
ระหว่างบ้านหนองแกและบ้านตลาด)
1.  งานติดตังราวกันอันตราย ความยาวรวม 48.00 เมตร ( 2 ฝังๆ
ละ 24.00 เมตร ) 

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการถมดินพร้อมลงลูกรังผิว
จราจรและเพิมบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด

จํานวน 72,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการถมดิน
พร้อมลงลูกรังผิวจราจรและเพิมบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด บ้านก้าน
เหลือง หมู่ที 1 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
1.งานถมดิน ขนาดความกว้างเฉลีย 1.50 เมตร ยาว 194.00 สูง 1.00
 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 291.00 ลบ.ม (คูณด้วยค่ายุบ
ตัว 1.6=465.60 ลบ.ม.) 
2.งานลงลูกรังพร้อมเกลียเรียบ ขนาดความกวา◌้ง 6 เมตร ยาว 194.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 116.40 ลบ.ม.
3.งานติดตังบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จํานวน 3 บ่อ

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกใหญ่ 
หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยกนา
นายเจริญ พะลาด ไปทางยุทธศาสตร์)

จํานวน 278,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก บ้านโคกใหญ่  หมู่ที 5 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (จากสามแยกนานายเจริญ พะลาด ไปทางยุทธศาสตร์)
1. งานปรับเกรดถนนเดิม ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,600.00
 เมตร  หรือมีพืนทีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  15,600  ตารางเมตร           
2. งานลงหินคลุกพร้อมเกลียเรียบ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 570
  เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 342
 ลูกบาศก์เมตร   
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- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโนน
ศาลา หมู่ที 11 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากแยก
บ้านโนนศาลาไปทางบ้านหนองแดง)

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุก บ้านโนนศาลา หมู่ที 11  ตําบลก้านเหลือง  อําเภอแวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น (จากแยกบ้านโนนศาลาไปทางบ้านหนองแดง)            
1.   งานปรับเกรดถนนเดิม ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 1,250.00
  เมตร  หรือมีพืนทีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร           
2.   งานลงหินคลุกพร้อมเกลียเรียบ ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบะแหบ 
หมู่ที 10 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {จากโนนบ้าน
น้อยไปทางนานางสุพรทิพ}

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บ้านบะแหบ หมู่ที 10 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น {จากโนนบ้านน้อยไปทางนานางสุพรทิพ}
1.   งานปรับเกรดถนนเดิม ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,200.00
  เมตร  หรือมีพืนทีปรับเกรดไม่น้อยกว่า  4,800  ตารางเมตร           
2.   งานลงหินคลุกพร้อมเกลียเรียบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200
 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480
 ลูกบาศก์เมตร  

- ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองนําสาธารณประโยชน์โดย
การก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า - ออก บ้านหนองแก หมู่ที 9 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {หนองนําสาธารณประโยชน์(หนอง
แก)}

จํานวน 350,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองนําสาธารณ
ประโยชน์โดยการก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า - ออก บ้านหนอง
แก หมู่ที 9 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {หนองนํา
สาธารณประโยชน์(หนองแก)}
1.ก่อสร้างรัวกันและประตูทางเข้า - ออก ความสูง 1.50 เมตร ยาวรวมทัง
หมด 360.00 เมตร 

- ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร 
บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที 12 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น(จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯไปทางศาลากลางบ้าน)

จํานวน 316,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที 12 ตําบลก้าน
เหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น(จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ
ไปทางศาลากลางบ้าน)
1.งานรือถอนพืน คสล. วางบนดิน จํานวน 62.11 ตารางเมตร
2.งานวางท่อระบายนํา คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จํานวน 96
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.(แบบฝาตะแกรงเหล็ก)จํานวน 6 บ่อ
3.งานขยายผิวจราจร คสล.ขนาดเฉลีย 3.40 เมตร  ยาว 99.00
 เมตร 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 328.80 ตารางเมตร 
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- ค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร 
บ้านสวนยา หมู่ที 14 ตําบลก้านเหลือง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น{ต่อ
จากโครงการวางท่อระบายนํา คสล.(เดิม)ไปทางสีแยกศาลากลางบ้าน}

จํานวน 136,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายนํา คสล. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร บ้านสวนยา  หมู่ที 14 ตําบลก้านเหลือง    อําเภอแวง
น้อย  จังหวัดขอนแก่น {ต่อจากโครงการวางท่อระบายนํา คสล.(เดิม)ไป
ทางสีแยกศาลากลางบ้าน}                 
1.   วางท่อระบายนํา คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 67
 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. (แบบฝาตะแกรงเหล็ก) จํานวน 6 บ่อ     
2.   ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลีย 1.84  เมตร  ยาว  70.00
  เมตร  หนา  0.12  เมตรหรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 123.49  ตาราง
เมตร           
(หักพืนทีบ่อพัก คสล. จํานวน 6 บ่อ เหลือพืนทีขยายผิวจราจร คสล.จริง
เท่ากับ 123.49 ตารางเมตร)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 285,000 บาท
งบบุคลากร รวม 225,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,000 บาท

"- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็น และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน   โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน  1  ตําแหน่ง  
"     
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการปลูกพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์
เพือการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   เพือการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพือ
ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเอง
ได้อย่างยังยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(โครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี)
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2.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ดินและนํา จํานวน 30,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์ดินและนํา
เพือการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   เพือการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพือ
ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเอง
ได้อย่างยังยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(โครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดน
แห่งเสียงแคนดอกคูณเพือการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   เพือการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน  เพือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและ
สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิง
ทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ2561-2564)

วันทีพิมพ์ : 13/11/2561  10:38:54 หน้า : 78/83



2.ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 20,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือ
การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   เพือการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  เพือให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้
อย่างยังยืน   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"     
(ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ2561-2564)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,644,856 บาท
งบกลาง รวม 18,644,856 บาท
งบกลาง รวม 18,644,856 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 179,967 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีเทศบาลจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบีย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
"     
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,175,200 บาท
"ค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน
อายุ 60-69 ปี จํานวน  912  คนๆ 600 บาท เป็นเงิน 6,566,400 บาท
อายุ 70-79 ปี จํานวน  438  คนๆ 700 บาท เป็นเงิน 3,679,200 บาท
อายุ 80-89 ปี จํานวน  194  คนๆ 800 บาท เป็นเงิน 1,689,600 บาท
อายุ 90 ปีขึนไป  จํานวน 20 คนๆ 1,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429  ลง
วันที 6 ธันวาคม 2554  เรือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2555 เพิมเติม 
"     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,003,200 บาท
" ค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้พิการจํานวน 12 เดือนๆละ 800
.-บาท จํานวน 417คน เป็นเงิน 4,003,200 .- บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
"     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
"ค่าใช้จ่ายเพือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12 เดือนๆละ 500
.-บาท จํานวน 30 คน เป็นเงิน 180,000 .- บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว 1381 ลง
วันที  2 กรกฎาคม 2558      
"     
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สํารองจ่าย จํานวน 1,228,088 บาท
"เพือสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัย
เกิดขึน  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน   ตามหนังสือสังการ   ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว  4072  ลง
วันที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน" 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 316,138 บาท
"1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)     
                                                             จํานวน  36,138.-บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียว
กับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555  และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด  โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของเทศบาล  ยกเว้นเงินกู้  เงิน
จ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท  แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึง
ส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกิน  500,000  บาท  โดย
ในปีงบประมาณ  2560  คํานวณได้  ดังนี
รายรับตามงบประมาณทัวไป  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
รายได้ตามงบประมาณทัวไป  สําหรับคํานวณ  
จํานวน     21,639,002.42  บาท
คํานวณร้อยละ 1/6(1/6 x 1/100 = 0.00167) จํานวน  36,138.-บาท

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ         จํานวน   170,000 .-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50   ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลง
วันที  30  พฤษภาคม  2557  
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง  สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  

3.เงินสมทบโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลก้านเหลือง
                                                 จํานวน 100,000.-บาท   
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
เทศบาลเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงหมาด
ไทย ที มท.0013.4/ว1765 ลงวันที 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 552,263 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)   ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560"     
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