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วันที่พิมพ์ : 14/8/2562  16:58:31      
          

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

เทศบาลต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม่  

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   
 งานบริหารท่ัวไป รวม 9,514,420 บาท   
  งบบุคลากร รวม 6,232,800 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท   
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 725,760 บาท   

       

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
    1. เงินเดอืนนายกเทศมนตร ี
ในอัตราเดือนละ 28,800 บาท จ านวน1 อัตรา  
เป็นเงิน 345,600  บาท          
    2. เงินเดอืนรองนายกเทศมนตร ี
ในอัตราเดือนละ15,840 บาท  จ านวน  2 อัตรา  
เป็นเงิน 380,160  บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  
    โดยเบกิจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ีประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554  
รวมที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 

      

  



2/182 
 

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
    1. นายกเทศมนตร ีในอัตราเดือนละ 6,000 บาท 
เป็นเงิน 72,000  บาท   
    2. รองนายกเทศมนตร ีจ านวน 2 อัตรา  
ในอัตรา เดือนละ 4,500 บาท 
เป็นเงิน 108,000  บาท 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  
        โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี 
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
รวมที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 180,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษ 
   1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตร ี
ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 72,000  บาท 
   2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตร ี 
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท จ านวน 2 อัตรา  
เป็นเงิน 108,000 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    โดยเบกิจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตร ีที ่
ปรึกษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554  
รวมที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557     
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 207,360 บาท 
  

      

       เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ 
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีโดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ดังนี ้
    1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตร ี
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 120,960บาท      
    2.ค่าตอบแทนทีป่รกึษานายกเทศมนตร ี
ในอัตราเดือนละ  7,200 บาทจ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 86,400บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    โดยเบกิจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี
ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554  
รวมที่แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557    
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,555,200 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลหนองหาร โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ ดังนี้ 
    1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 15,840 บาท จ านวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 190,080  บาท      
   2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 12,960 บาท จ านวน 1 อัตรา  
เป็นเงิน 155,520 บาท   
   3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ในอัตราเดือนละ 10,080 บาท  จ านวน 10 อัตรา  
เป็นเงิน 1,209,600  บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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     โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตร ี 
ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสภาเทศบาลพ.ศ. 2554  
รวมที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,384,480 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,122,440 บาท   

      

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปีให้แก่พนักงานเทศบาล จ านวน 5 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
      ทั้งนี้ถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ่ 
เรื่อง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4)  
ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสอืส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 138,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล   
ผู้มสีิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน 
ประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู ่เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ทีม่ ี
เหตุพเิศษ ต าแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)และเงินเพิม่ต่างๆ 
ของพนักงาน  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
   ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ.2559 ลงวันที ่19 เมษายน 2559 
พร้อมบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานท้องถ่ิน 
บัญชี 2และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 144,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่งประเภท 
บรหิารทอ้งถ่ิน (ปลัดเทศบาล ระดับกลาง  
อัตราเดือนละ 7,000 บาท / ต าแหน่งประเภท 
อ านวยการท้องถ่ิน (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล)  
อัตราเดือนละ 3,500.-บาท /หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
อัตราเดือนละ 1,500 บาท  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ) พ.ศ.2559 ลงวันที ่19 เมษายน 2559 
พร้อมบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหนง่ของพนกังานท้องถ่ิน 
บัญชี 2 และหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 210,840 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส านักปลัดเทศบาล 
พร้อมเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจ าป ีจ านวน 1 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ 
อัตราค่าจ้างและการใหลู้กจ้างของเทศบาลได้รบัค่าจ้าง 
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทาง 
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 709,200 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก ่
พนักงานจ้าง ตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ านวน 5 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558   
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท., ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก ่ 
พนักงานจ้างตามภารกจิจ านวน 2 อัตรา  
และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 5 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับให้พนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนกังานจ้าง 
ของเทศบาลได้รบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
ลงวันที ่13 สิงหาคม2558 และหนังสือส านักงาน  
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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  งบด าเนินงาน รวม 3,126,930 บาท   

 
  ค่าตอบแทน รวม 722,500 บาท   

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 410,000 บาท 
  

      

  1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน ์
แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน 10,000 บาท 
(1) ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานบรหิารเงินรางวัล 
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการข้าราชการ 
หรือพนกังานส่วนท้องถ่ินเพื่อด าเนินการสอบคัดเลือก 
หรือสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ                
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายการคัดเลอืกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 (2)ค่าตอบแทน
ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจรายงานและประเมินความช านาญ
หรือความเช่ียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล 
ผู้ขอรบัการประเมิน 
       เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด 
ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที ่25 กันยายน 2560 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการค่าตอบแทนให้กบัผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกรณีอื่นๆ  
ที่สามารถเบกิจ่ายได้จากเงินประเภทนี ้
      เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที ่25 กันยายน 2560 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ 
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหาร 
จ านวน  100,000  บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลหนองหาร เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัตงิาน 
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    เป็นไปตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน 
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
(2)หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0809.3/ว380 ลงวันที ่26 กุมภาพันธ์ 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.บต. เรือ่ง ก าหนดมาตรฐาน ทั่วไป                                               
เกี่ยวกับเกี่ยวกับหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ 
เป็นเงินรางวัลประจ าปสี าหรับพนกังานส่วนท้องถ่ินลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2558 
(3) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ 
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าป ีส าหรบัพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล พ.ศ.2558,หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3072 ลงวันที ่29 กันยายน 2557 

      

  และ (4) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวิธีการที่
คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการจังหวัดตามระราช
บัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542     
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
หน้าที ่179 ล าดับที ่5 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตัง้ เพื่อจ่ายเป็น 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งส าหรับบุคคล 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิน้าที่ในการเลือกตัง้สมาชิก 
สภาท้องถ่ิน/ ผู้บรหิารท้องถ่ินตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ก าหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลอืกตั้งสั่ง  
ให้มีการเลือกตั้งใหม ่และกรณีอื่นๆ) จ านวน 300,000 บาท 
      เป็นไปตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

      

  



10/182 
 

(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 3675  
ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัต ิ
การตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั้งท้องถ่ิน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
หน้าที1่80 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

   ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 18,500 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามญั  
คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจ า 
สภาเทศบาลในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิ 
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554  ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑ ์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ด ารงต าแหนง่ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา 
ที่ด ารงต าแหนง่รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตร ีที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี
และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือคณะอนกุรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรอืหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ  
ที่ได้รับค าสัง่ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล  
ซึ่งเป็นงานเรง่ด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท า 
ในเวลาราชการได ้
      เป็นไปตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2559 และ 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559    
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 204,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลมีสทิธิเบกิ 
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2551  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 
ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน      60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกผู่้บริหาร 
พนักงานเทศบาล และลกูจ้างประจ าที่มีสทิธิเบกิได้ 
    เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน
(ฉบับที ่3 ) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2559 
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เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว 1013  
ลงวันที ่18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าใช้สอย รวม 1,314,430 บาท   

 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         

    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 390,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี ้ 
    1.เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร  
    2.ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารทีเ่กี่ยวกบั 
การด าเนินงานของส านักปลัดเทศบาล 
    3.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรปูเล่ม 
    4.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
เหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร ์ 
การบันทึกภาพยนตร ์วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรปู
ถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์กิจการ 
ของเทศบาลในสื่อประเภทต่างๆเช่น วิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสอืพิมพ ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์ 
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 
   5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายส าหรบัการท าประกันภัยรถยนตร์าชการ 
ค่าตรวจสภาพรถยนตร์าชการ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
ที่สามารถเบกิจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี ้
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว2633  ลงวันที1่4 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการประกันภัยรถราชการ 
   6.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารของเทศบาล  
เช่น วารสารเทศบาล  การจัดท าแผ่นพับเอกสารรายงานผล
การปฏิบัตงิานประจ าปีของเทศบาล  วีดีทัศน ์วีดีโอเทป 
ป้ายระชาสมัพันธ์ สื่อสิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ  
  7.ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ให้ผูร้ับจ้างเหมาท าการอย่างหนึง่อย่างใด ซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสรมิสร้างครุภัณฑห์รือ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย  
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ค่าจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาสูบน้ า
ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม ้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า 
หรือที่สาธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดและค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าทีเ่ทศบาลทีส่ามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
 

   รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 55,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้  
1.ค่ารับรองในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล  
จ านวน 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารบัรอง 
ในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรองรวมทั้งค่าบริการ 
ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกบัการรบัรองเพือ่เป็นค่ารับรอง 
ในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน 
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งร่วมต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล  
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.4/ว2381  
ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่ง การตั้งงบประมาณและ 
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท.  
(โดยค านวณตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณทีล่่วงมาโดยไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิเงินกู้เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มผีู้อุทิศให ้รายรับจริงป ี2561  
2. ค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมนวน 25,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนงัสอืสัง่การของ
กระทรวงมหาดไทย หรอืการประชุมระหว่าง อปท.กับ อปท. 
หรือ อปท.กบัรฐัวิสาหกิจหรือเอกชนหรือการประชุมอื่นๆ  
ของเทศบาล ที่อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้รหิารท้องถ่ิน, 
ค่าเลี้ยงรับรองหมายถึง ค่าอาหารเครื่องดืม่ต่างๆ 
ในการเลี้ยง รับรองและค่าบรกิารอื่นๆ ซึ่งจ าเป็น 
ต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
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     ทั้งนี้ใหร้วมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที ่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย 
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที2่8 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง 
หรือค่าเลี้ยงรบัรองของ อปท.    
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

     
  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร จ านวน 300,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
ผู้บริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาลลกูจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  
       โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง  
     เป็นไปตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่3)พ.ศ.2559, (2)ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารบั 
การฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ินพ.ศ. 2557 และ(3) หนังสือ
ระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446  
ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 (โดยให้ อปท.ทีม่ีรายได้ไม่เกิน 
50 ล้านบาท สามารถตั้งได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได ้
ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปงีบประมาณ 
ที่ผ่านมา) 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล     
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    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพานพุม่ดอกไม ้พานประดบัพุ่มดอกไม้พานพุม่
เงินพุ่มทอง กรวยอกไม ้พวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม้ 
หรือพวงมาลา ส าหรับวางอนสุาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
การจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรต ิในวโรกาสต่าง ๆ   
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค0406.4/ว96  
ลงวันที ่16 กันยายน 2553 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2530  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2542 
 

      

  
    โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น/ ผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 300,000 บาท   

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตัง้สมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และการเลือกตัง้ซ่อมสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง 
ค่าประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง  ค่าจัดพิมพบ์ัตรเลือกตั้ง/บัตร
เลือกตั้งตัวอย่าง ค่าจัดพิมพ์บัญชีผู้มสีิทธิเลือกตัง้/ผูเ้สียสิทธิ
เลือกตั้ง ค่าจัดท า/ท าส าเนา หนังสอืประกาศ ระเบียบ 
ข้อก าหนด คู่มือเกี่ยวกบัการเลือกตั้งค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซมหบีบัตร
เลือกตั้งและคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพมิพ ์ 
และวัสดุที่ใช้ในการเลอืกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครือ่งใช้
ส านักงานค่าจัดท าป้ายประกาศผลการเลอืกตั้ง ค่าพาหนะ
ขนส่งสิง่ของและอปุกรณ์การเลือกตั้งค่าจัดสถานที่และ 
ท าความสะอาดค่าอาหารและเครือ่งดื่ม และรายการค่าใช้จา่ย
ที่อาจจะเกิดข้ึน 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2556 
และ(1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  



17/182 
 

(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3675  
ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัต ิ
การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
เลือกตั้งท้องถ่ิน 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
หน้า180 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

    
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าร ิ

จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเฉลมิพระเกียรต ิ
และสนบัสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหป้ระชาชนทุกหมูเ่หล่าในพื้นที่ 
ได้มีโอกาสแสดงออกซึง่ความจงรักภักดีต่อชาติ  
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์มีวิธีด าเนินงานดังนี ้ 
    1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในวโรกาส 
วันมหามงคลรัชกาลที ่10 เช่น ครบรอบวันมหามงคล 
พระบรมราชาภิเษก ฯลฯ  
    2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ เนื่องในวโรกาส 
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที ่10 
และสมเดจ็พระบรมราชิน ี  
    3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ เนื่องในวโรกาส 
วันมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์   
    โดยการจัดกจิกรรมเฉลมิพระเกียรต ิและ/หรือนทิรรศการ
เผยแพร่ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  
พระราชประวัต ิพระราชกรณียกจิ อย่างสมพระเกียรต ิ 
โดยจัดซื้อ/จัดหาป้าย/สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการกแต่งสถานที ่อาท ิจัดซือ้ จัดหาผ้าประดับ/ธงประดับ/ 
เครื่องสักการะ อาหาร อาหารว่าง  น้ าดื่มส าหรับผู้มาร่วม
กิจกรรมฯลฯ ตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
   4. กิจกรรมจัดเตรียมการรับเสด็จไปทรงงานหรือประทับแรม 
ในพื้นที่ของสถาบันพระมหากษัตริยร์วมถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ให้ถูกต้องตามราชประเพณี รวมทัง้การถวายรกัษา 
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ความปลอดภัย(กรณีมีการเสด็จทรงงาน)โดยจัดซื้อ/จัดหาป้าย/
สื่อ/วัสดุ/อปุกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแตง่สถานที่ 
อาทิ จัดซื้อ จัดหาผ้าประดบั/ธงประดบั/ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ 
ที่จ าเป็นในการรับเสดจ็ฯ ฯลฯ 
    5. กิจกรรมสนบัสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของสถาบันพระมหากษัตริย ์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสาฯลฯ โดยจัดซื้อ/จัดหาป้าย/
สื่อ/วัสดุ/อปุกรณ์ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ 
อาทิ จัดซื้อจัดหาผ้าประดับ/ธงประดับ/เครื่องสักการะ  
อาหารอาหารว่าง น้ าดื่มส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรมฯลฯ  
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
     เป็นไปตาม(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2196  ลว 25 ตุลาคม พ.ศ.2559  
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนกักีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม หน้า 182 ล าดับที ่13 
   หน่วยงาน: ส านักปลัดเทศบาล   
 

    
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการผลประโยชน์ทับซอ้น
และการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวัตถุประสงค์
เพื่อใหผู้้บริหารท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ินได้รบัความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สร้างจิตส านึกในหน้าที ่ที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจริยธรรมในการท างาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม  
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง่ 
สถานที่ฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอปุกรณ์ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พิมพ ์ค่าหนังสอืส าหรบั 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
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ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรอืสิง่บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม ค่าของสมนาคุณในการ 
ดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน  
พ.ศ.2557  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
หน้า 179 ล าดับที ่3 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

    
โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
ของเทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานนอกสถานทีเ่พื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ราชการเทศบาลต าบลหนองหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้และทกัษะในการปฏิบัติงาน
ราชการ มีวิธีการด าเนินงาน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ในหลักสูตรการอบรม ดังนี ้
-หลักสูตรพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
-หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสภาท้องถ่ิน 
-หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน 
และประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรตามกฎหมายส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
-หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ด้านการมสี่วนร่วมและความโปรง่ใส และจัดกจิกรรม 
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่โดยเป็น อปท. ที่ได้รับรางวัล 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ึกอบรม ค่าใช้จ่าย 
ในพธีิเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน 
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง่พิมพ์ค่าหนังสือ ส าหรบัผูเ้ข้ารบั 
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การฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจเุอกสาร 
ส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรมค่าของสมนาคุณในการดงูาน 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
หน้า 178 ล าดับที ่1 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

    

 
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และฝึกปฏิบัตินอกสถานท่ี 
เพ่ือเสริมสรา้งวินัย ข้าราชการ คุณธรรม และเสริมสรา้ง 
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 

 
 

จ านวน 

 
 

15,000 

 
 
บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสมัมนา 
และฝกึปฏิบัตินอกสถานที ่เพื่อเสรมิสร้างวินัยข้าราชการ 
คุณธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร 
เทศบาลต าบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน ได้แลกเปลี่ยนความรู ้
และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งให้ไดร้ับ
การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานราชการ
โดยอาศัยพื้นฐานทางด้านวินัยข้าราชการ คุณธรรม 
จริยธรรม และเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีภายในองค์กร 
มีวิธีการด าเนินงานโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลกัสูตร
การอบรมสัมมนา ดังนี ้
-หลักสูตรเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที ่
-หลักสูตรการเสรมิสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร  
และจัดกจิกรรมเสรมิสร้างความสมัพันธ์ภายในองค์กร 
เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬา, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ 
-หลักสูตรฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานที ่ณ วัด หรือส านักปฏิบตัิ
ธรรมโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ 
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
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และปิดการฝกึอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร  
และสิง่พิมพ ์ค่าหนังสอืส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจเุอกสารส าหรับ 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จ าเป็นในการฝกึอบรม  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  

      

       เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
หน้า 178 ล าดับที ่2 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
    โครงการรู้รัก สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย จ านวน 14,430 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการรู้รัก สามัคคี  
พลเมืองด ีตามวิถีประชาธิปไตย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหป้ระชาชนเยาวชน ในพื้นที่ 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาธารณะ 
การเป็นพลเมอืงด ี และมสี่วนร่วมในการสง่เสริมและ 
แสดงออกในการรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้สิทธิ 
เสรีภาพของตนในการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพมิพ ์ค่าป้ายรณรงค์ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรม        
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคน และสงัคม หน้า182 ล าดับที ่12  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการประชาชน จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับ 
การอ านวยความสะดวกจากการให้บริการนอกสถานที่ 
จากเทศบาลมีวิธีการด าเนินงาน กิจกรรมการให้บริการ 
รับเรื่องราวรอ้งทกุข์และให้ค าปรึกษากฎหมาย,  
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที,่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง และควบคุมอาคาร,รับเรือ่งการขออนุญาต
ก่อสร้างฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น การตกแต่งสถานที ่
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอปุกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิง่พิมพ ์ค่าป้ายรณรงค์ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการฯลฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนิน
กิจกรรม  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่
นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน และสงัคม หน้า181 ล าดับที ่10  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท   

      

  1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมครุภัณฑ ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี ้คอมพิวเตอร ์ 
เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ 
ยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ  
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
2.ค่าบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สินอื่น 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน
อื่น เช่นวัสดุประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน 
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน  
     เป็นไปตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
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เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสด ุ 
และค่าสาธารณูปโภคและหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

   ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดสุ านักงานในลักษณะวัสดุคงทน
และวัสดุสิน้เปลือง เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ 
และวัสดุส านักงานอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิาน
บรหิารทั่วไป น้ าดื่มไว้บริการประชาชน และจ่ายเป็น 
ค่าวารสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย นิตยสาร คู่มือปฏิบัติงาน พระพุทธรูป 
พระบรมฉายาลักษณ์นาฬิกาต้ังหรือแขวน ฯลฯ 
รวมทั้งการซอ่มแซม ส าหรับใช้ในการบรหิารงานของ 
ส านักงานปลัด และงานกจิการงานสภาฯลฯ  ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัตงิานของเทศบาลฯเป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของ
ที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย 
ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อม 
บ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 (3)รายจ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
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      เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ 
ส าหรับเปลี่ยนหรือซอ่มแซมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบที่ช ารุด 
เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ต่างๆทีเ่กี่ยวกับเครื่องรบัส่งวิทยสุื่อสาร  
เครื่องขยายเสียงฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซมส าหรับ 
งานบรหิารทั่วไปที่อยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาล   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เปน็
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล ่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น  ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 35,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดงุานบ้านงานครัวอันเป็นวัสดุคงทน 
และวัสดุสิน้เปลืองเพือ่ใช้ส าหรับใช้บริการประชาชน 
เช่น แปรง  ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม  
ผงซกัฟอก น้ ายาล้างหอ้งน้ า  ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ  
รวมทั้งการซอ่มแซม ส าหรับใช้ท าความสะอาดอาคาร
ส านักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเทศบาลเป็นรายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
เป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
หรือไม่คงสภาพเดมิ เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิ ที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือค่าซ่อม
กลางรวมถึงรายจ่ายต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษา
ทรัพยส์ิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดงุานก่อสร้าง ได้แก่ วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุประกอบและอะไหล ่เช่นไม้ต่างๆ ส ีปูนซเีมนต ์อิฐ 
กระเบื้อง สังกะส ีทราย แผ่นเหลก็ เสาเหล็ก เหลก็เส้น  
ค้อน คีม จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ทินเนอร ์ท่อน้ า และอปุกรณ์
ประปาท่อต่างๆ ท่อน้ าบาดาลฯลฯ ส าหรับใช้ในการซ่อมแซม
อาคารส านักงาน หรือสถานทีส่ิ่งกอ่สร้างอื่นๆ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของเทศบาลหรือใช้ในกิจการของเทศบาล 
รวมถึงวัสด ุอุปกรณ์ ส าหรบังานก่อสร้าง ที่จ าเป็นต่อ 
การปฏิบัตริาชการ เป็นรายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพ
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน 
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
เป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรือ
อะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
   (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงุวัสดุ 
   (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอ่มแซม บ ารงุรักษา
ทรัพยส์ิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
   (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น อุปกรณ์และเครื่องอะไหลร่ถยนต ์รถจักรยานยนต์  
เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัวเทียน ไส้กรอง 
และวัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซม 
เพื่อใช้ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหลส่ าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ 
ของเทศบาลฯ เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิหรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
เป็นสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไม่คงสภาพเดมิ เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล ่ส าหรับการซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะ เป็นการซ่อมบ ารงุปกต ิ
หรือค่าซอ่มกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่นอันเป็นวัสดสุิ้นเปลอืง
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง 
ก๊าซหงุต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าดฯลฯ  รวมทั้งการซอ่มแซม  
ส าหรับยานพาหนะ  เครื่องจักรกล เครื่องยนต ์เครื่องตัดหญ้า
และเครือ่งมอื เครื่องใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกจิการของเทศบาลฯ 
    เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพจิารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภคและหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248   
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุารเกษตร ได้แก่ วัสดุคงทนวัสดสุิ้นเปลอืง 
และวัสดุประกอบ และอะไหล ่เช่น เคียว สปรงิเกอร ์
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ  
เครื่องดกัแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น  ใบมีด  
เชือกผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ใบมีด ปุ๋ย ยาป้องกัน 
และก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช และสัตว์พันธ์ุ 
สัตว์ปีก และสัตว์น้ า น้ าเช้ือพันธ์ุสัตว์ วัสดุเพาะช า  
หน้ากากปอ้งกันแกส๊พิษฯลฯซึ่งเบกิจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี้  
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะ 
คงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ 
น าไปใช้งานแล้ว เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซอ่มแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของ 
ที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป  
แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรือ
อะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกติหรือค่าซ่อม
กลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
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    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น ผงหมึก ตลับผงหมกึ หมึกพิมพ ์หัวพิมพ์หรือ 
แถบพิมพ ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือ 
จานบันทกึข้อมลู เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์กระดาษต่อเนื่องและอื่นๆ  ที่เกี่ยวกบั 
การปฏิบัตงิานรวมทั้งการซ่อมแซมเป็นรายจ่ายเพื่อ 
ให้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกต ิ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได ้
ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่คงสภาพเดิม  
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับ 
การซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหก้ลบัคืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
    (1)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ที่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท  
    (2)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (3)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
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   (4)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ            
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 760,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 480,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงานและ 
อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในทีส่าธารณะในความรบัผิดชอบ
ของเทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน 
เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี โดยถือปฏิบัติตามแนวทาง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลกัเกณฑ์และ 
อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพจิารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและ 
ค่าสาธารณูปโภค   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรบัอาคารส านักงานและอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  
    โดยถือปฏิบัติตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 130,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทพ์ื้นฐานส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และหมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิารดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสายฯลฯ ส าหรบัใช้ 
ในกิจการของเทศบาล   
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสือ่สาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)  
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 110,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเ์น็ต(ADSL) ระบบอินเตอรเ์น็ตไรส้าย 
โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด  
และค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ 
ให้ได้ใช้บริการดงักล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกบั 
การใช้บรกิารซึง่เบิกจ่ายตามรายจ่าย ประเภทนี ้
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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  งบลงทุน รวม 94,690 บาท   

 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,690 บาท   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน         
    เก้าอ้ี จ านวน 2,400 บาท   

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน แบบพนักพงิสงู 
จ านวน 1 ตัว  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- แบบพนกัพิงสูง บุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม  
- มีโช้คและที่วางแขนสองข้าง 
    รายละเอียดจัดซื้อไมป่รากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคาท้องถ่ินในจังหวัด 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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    เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 14,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้เครือ่งดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า  2) เป็นราคาพร้อมอปุกรณ์ 
    รายละเอียดการจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป ี2561 ณ ธันวาคม 2561 โดยเทศบาลฯ
จ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการดูและรักษาความสะอาด 
อาคารและสถานที่ราชการ 
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
    โต๊ะท างาน จ านวน 5,990 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  
พร้อมกระจก โดยมีรายละเอียดคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก  จ านวน 1 ตัว 
   รายละเอียดการจัดซือ้ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป ี2561 ณ มกราคม 2561 
จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคาท้องถ่ิน ในจังหวัด 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารงานทั่วไปส านักปลัดเทศบาล 
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว0444  ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * จ านวน 22,000 บาท   

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที ่1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน 
ไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกา 
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดกีว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั 
ที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน 
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพทีม่ีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดกีว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
     เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการที ่8  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

      
   

 
      

  

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ 
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
เครื่องละ 4,300 บาท   
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถึงหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 10 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 
     เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานบริหาร
ทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
     รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562  
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
      หน่วยงาน : ส านักปลัด  
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    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท   

      

       เพื่อจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
ราคา 2,500 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
   เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อใช้ 
ในงานบรหิารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ซึ่งมีไมเ่พียงพอ 
ต่อการปฏิบัติงาน 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

  
 

    

  

    
 
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader) 

 
จ านวน 

 
3,500 

 
บาท   

      

      เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จ านวน 5 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 700 บาท   
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
-สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
-สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts  
ได้เป็นอย่างน้อย 
     เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อใช้ส าหรบั 
การรบัลงทะเบียนและยื่นค าร้องขอรบัเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ เบี้ยความพกิารและสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์  
และใหบ้ริการประชาชน โดยยกเลกิส าเนาเอกสาร  
(ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของส านักปลัดเทศบาล) 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์รายการที ่61  
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
    เป็นไปตาม(1) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว4222 ลงวันที ่26 ธันวาคม 2561 
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(2) หนังสือสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว0879 ลงวันที ่3 กุมภาพันธ์  2562 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
หน้าที ่205 ล าดับที ่ 3 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         
    ค่าบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซอ่มแซม บ ารงุรักษาและปรับปรงุครุภัณฑ์
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่เช่น เครื่องจักรกล  
ยานพาหนะฯ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  
ซึ่งไม่รวมถงึค่าซ่อมบ ารงุตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 40,000 บาท   

 
  รายจา่ยอ่ืน รวม 40,000 บาท   

   รายจา่ยอ่ืน         

    
ค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบัน ท าการส ารวจประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันท าการส ารวจ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
และความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของผูร้ับบรกิาร
จากเทศบาลต าบลหนองหาร   
    เป็นไปตามหนงัสอืหนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และก.อบต 
ที่ มท 0809.3/ว141 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2548 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางปฏิบัติการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและค่าหนังสือส านักบริหาร 
การคลงัท้องถ่ิน (สน.คท.) ที ่มท 0808.4/1301  
ลงวันที ่29 เมษายน 2548   
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการ บ้านเมืองที่ด ี 
หน้า179 ล าดับที ่4 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท   

 
  เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท   

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

    

อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
(ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่) 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  อุดหนุนเทศบาลต าบลสันทรายหลวง  
(ตามโครงการบรหิารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินงานตามโครงการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สถานที่กลาง)  
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่มีวัตถุประสงค์เพื่อค่าใช้จ่าย
ในด าเนินงานในการบรหิารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานที่กลาง) เช่น ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าวัสด ุ 
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ   
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560, (2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2559, 
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427  
ลงวันที ่7 สิงหาคม 2561 เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัต ิ
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,(4) ประกาศกรมสง่เสรมิ 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง หลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบัตงิาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ(5) ประกาศส านักงานส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่ 
ลงวันที ่31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ก าหนดสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ที่ มท 0808/.2/ว3185 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2562 
เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติส าหรบัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร ์การพฒันาด้านคนและสังคม หน้า 8 ล าดับที ่1 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 414,340 บาท   

 
 งบบุคลากร รวม 323,040 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 323,040 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 323,040 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลของส านักปลัด 
เทศบาลต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/
ช านาญการ พร้อมเงินปรบัปรุง เงินเดือนประจ าป ี 
จ านวน1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
     ทั้งนี้ถือปฏิบัตเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ่เรือ่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558  
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
  

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 65,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล
และผูม้ีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการช่วยเหลอืบุตรข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงิน 
บ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท   

 
  

รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
  

    
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองหาร  มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิ 
การมสี่วนร่วมให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ได้รับความรู้ในระเบียบกฎหมาย ข้ันตอนและวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และวิธีการก าหนดการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน สามารถน าไปปฏิบัตใินการ
ด าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพมีวิธีการด าเนินงาน
โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันา 
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ  
ค่าจัดเตรียมสถานทีฝ่ึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด  
และปิดการฝกึอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอปุกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พมิพ ์
ค่าหนังสือส าหรบั ผู้เข้ารับการฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมค่ากระเป๋า 
หรือสิ่งบรรจเุอกสารส าหรับผูเ้ข้ารับ การฝกึอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดงูาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 
ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝกึอบรม  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม หน้า 162 ล าดับที ่4 
หน่วยงานรบัผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  



43/182 
 

    
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/จัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 

จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
และแผนชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วม 
ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ิน และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน และประชาชน 
ในพื้นที่ เกิดอสิระในการคิดและสามารถน าผลการฝึกอบรม
ไปใช้ในการด าเนินงานและปฏิบัติในพื้นที่ได้ มีวิธีการ
ด าเนินงานโดยการจัดกจิกรรมฝึกอบรมในหลักสูตร 
การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ดังนี้ 
- หลกัสูตรทบทวนความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
และแผนชุมชน พร้อมจัดกจิกรรมการปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแตง่สถานทีฝ่ึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน  
และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิง่พิมพ ์ค่าหนังสอืส าหรบั 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า 
หรือสิ่งบรรจ ุเอกสารส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม  
ค่าของสมนาคุณในการดงูาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
ค่าป้ายฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝกึอบรม  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม หน้า 161ล าดับที ่2 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบลงทุน รวม 26,300 บาท   

 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,300 บาท   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 บาท   

      

      เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล* จ านวน  1 เครื่อง 
ราคา 22,000 บาท   
 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
4 Core จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่
หรือดีกว่าดังนี ้
1.ในกรณีที่มหีน่วยความจ า แบบCache Memory  
รวมในระดบัเดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเรว็ 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz และมหีน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก Graphics Processing Unit  
ไม่น้อยกว่า10 แกน หรอื 
2.ในกรณีที่มีความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า8 GB  
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA  หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้วมีช่องเช่ือมต่อ  
Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)  
และ Bluetooth เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซือ้เพือ่ใช้ 
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ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผนส านักปลัดเทศบาล 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ 
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ล าดับที ่13  ประกาศ  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

                 

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ 
ถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 4,300 บาท  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer)จากโรงงานผูผ้ลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า10 หน้า 
ต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    เนื่องจากมีความจ าเป็นในการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ล าดับที ่42 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
    หน่วยงาน : ส านักปลัด  
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,140,840 บาท 

 
 งบบุคลากร รวม 1,685,840 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,685,840 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,008,120 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปีให้แก่
พนักงานเทศบาล จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน 
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่  
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที ่มท0809.2/ว138 
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองคลงั  
 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของต าแหนง่ประเภท
อ านวยการท้องถ่ิน อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
จ านวน 1 อัตรา (ผู้อ านวยการกองคลงั) 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
     ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่องหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ.2559 ลงวันที ่19 เมษายน 2559 พร้อมบญัชีอัตรา 
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานท้องถ่ิน บัญชี 2  
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : กองคลัง 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 275,720 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส านักปลัดเทศบาล
พร้อมเงินปรบัปรุงค่าจ้างประจ าป ีจ านวน 1 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่เรื่อง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอัตราค่าจา้ง
และการให้ลกูจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง(ฉบับที ่4) 
ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสอืส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองคลงั          
 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท   

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง 
ทั่วไปของเทศบาล จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน      
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง(ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558 
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
    หน่วยงาน : กองคลัง   
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เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิม่ต่างๆ 
ให้แก ่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน      
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ่เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองคลงั  
 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 455,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 77,600 บาท   
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ที่มาปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ 
ได้รับค าสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัตงิานของเทศบาล 
ซึ่งเป็นงานเรง่ด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจท า 
ในเวลาราชการได ้   
    เป็นไปตาม(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2559 และ(2)หนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที ่17 พฤศจิกายน 2559 
เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายเงิน 
ตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559    
    หน่วยงาน : กองคลัง 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 45,600 บาท   

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนกังานเทศบาลมีสทิธิเบกิ 
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4)พ.ศ. 2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงาน : กองคลงั 
 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 22,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล 
และผูม้ีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการช่วยเหลอืบุตรข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบับที ่3)  
พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
หน่วยงาน : กองคลงั 
 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท   

      

      1.ค่าถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกบั
การด าเนินงานของกองคลงั 
    2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือ เข้าปกหนงัสอืหรือเอกสารรปูเล่ม 
    3.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
ท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร ์  
การบันทึกภาพยนตร ์วีดีโอเทปวีดีทัศน ์ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน์ หนงัสอืพิมพ ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสมัพันธ์   
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 

      

  



50/182 
 

      4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที1่4 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการประกันภัยรถราชการ 
    5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารของกองคลัง เช่นวารสาร
เทศบาล การจัดท าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์งานจัดเกบ็รายได ้ 
งานพัสด ุงานการเงินและบัญชี งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ิน เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ 
กองคลงั วีดีทัศน์วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆฯลฯ  
    6.ค่าจ้างเหมาบรกิาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ให้ผูร้ับจ้างเหมาท าการอย่างหนึง่อย่างใดซึง่มิใช่ 
เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเตมิเสรมิสร้างครุภัณฑห์รือ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างคนงานช่วยงานการคลงั, 
ค่าจ้างเหมาการจัดเก็บรายได้,ค่าจ้างเหมาคัดลอกโฉนดที่ดิน, 
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์จัดซือ้จัดจ้าง,ค่าจ้างเหมาสูบน้ า  
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต ์ 

      

  ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม ้ สวนไม้ประดับสวนหย่อม  
สนามหญ้าหรือทีส่าธารณะ ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาด
ถนน ค่าจ้างส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที ่ 
เทศบาลทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้  
     เป็นไปตาม (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบรกิารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ (2) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536   
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
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    7. ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม 
ค าพิพากษา ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา  
ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
    8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีส่ามารถเบกิจ่ายได ้
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
หน่วยงาน : กองคลงั     
 
 
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร จ านวน 70,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง         
    เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที ่3) พ.ศ.2559, (2)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับ
การฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2557 (3) หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446  
ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548 (โดยให้ อปท.ทีม่ีรายได ้
ไม่เกิน50 ล้านบาท สามารถตัง้ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้
ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปของปงีบประมาณ 
ที่ผ่านมา) 
หน่วยงาน : กองคลงั 
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โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTax3000) 
เพ่ือรองรับ พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จ านวน 200,000 บาท 
  

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรบัปรุงแผนที่ 
ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน (LTax3000) เพื่อรองรบั พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง เป็นการรวบรวม
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินใหม้ีความครบถ้วน
สมบรูณ์เพือ่ใหเ้กิดความช านาญเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลหนองหารให้สามารถน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 
และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน(LTAX 3000) 
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการบรหิาร
จัดการของเทศบาลต าบลหนองหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน    
    เป็นไปตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 (2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ 
ภาษีและทะเบียนทรพัย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2550,(3)หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที ่29 กุมภาพันธ์ 2551  
เรื่อง การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.3/ ว67 ลงวันที ่9 มกราคม 2555  
เรื่อง ซักซอ้มการสง่เสรมิสนบัสนุนการจัดท าแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพยส์ินขององค์กรปกครององถ่ิน
และ (5)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2561 
เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง(6) หนังสือกรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีพ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557, 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
หน้า181 ล าดับที ่9  
    หน่วยงาน : กองคลัง   
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท   

      

      ค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินเพื่อให้ 
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องปรบัอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพ 
ที่ใช้งานได้ดี 
    ค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่นเพือ่จ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินอื่น เช่น 
วัสดุประเภทต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
    ทั้งนีเ้ป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน 
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน   
    เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภคและหนงัสือกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
    หน่วยงาน : กองคลัง     
 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 55,400 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ านักงาน อันเป็นวัสดุคงทนและ 
วัสดุสิ้นเปลอืง เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ  
และวัสดุส านักงานอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิาน
บรหิารงานคลังและเพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ 
เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
นิตยสาร คู่มือปฏิบัติงาน พระพุทธรปู พระบรมฉายาลักษณ์ 
นาฬิกาต้ังหรอืแขวน ฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซม  
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของท้องถ่ิน 
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซอ่มแซมให้ใช้งาน 

      

  



54/182 
 

ได้ดังเดิม หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่คงสภาพเดิม  
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับ 
การซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหก้ลบัคืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
    หน่วยงาน : กองคลัง 

                 
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น อุปกรณ์และเครื่องอะไหลร่ถยนต ์รถจักรยานยนต์ 
เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางในหัวเทียน ไส้กรอง  
และวัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซม  
เพื่อใช้ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล ่ส าหรับรถจักรยานยนต์   
และยานพาหนะอื่น ๆ   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ 
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของ 
ที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป   
แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
หรือไม่คงสภาพเดมิ เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกติหรือ 
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ค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรงุวัสดุ 
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
    หน่วยงาน : กองคลัง 
 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 4,400 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหล่อลื่นอันเป็น 
วัสดุสิ้นเปลอืง เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  
น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครือ่ง ก๊าซหุงตม้ ถ่าน น้ ามันก๊าดฯลฯ  
รวมทั้งการซอ่มแซม ส าหรับยานพาหนะเครื่องจักรกล 
ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการของท้องถ่ิน  
    เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนงัสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    หน่วยงาน : กองคลัง 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
เช่น ผงหมึก ตลับผงหมกึ หมึกพิมพ ์หัวพิมพ์หรือแถบพมิพ ์
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์กระดาษต่อเนือ่ง 
และอื่นๆที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน รวมทั้งการซอ่มแซม 
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน า 
ไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที ่
โดยสภาพมลีักษณะเมือ่ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล ่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรักษาทรัพยส์ินใหก้ลบัคืน
สภาพดังเดมิ ที่มีลกัษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกตหิรือ 
ค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้
    (1)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มรีาคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไมเ่กิน 20,000  บาท  
    (2)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรงุวัสดุ 
    (3)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารงุรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (4)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           
    หน่วยงาน : กองคลัง 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท   

 
  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทพ์ื้นฐานส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
และหมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิารดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บรกิารเช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล   
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว 1551 ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2553 
เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสือ่สาร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงาน : กองคลงั 
 

      

  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบรหิาร 
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนกิส(์GFMIS)ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่าย
ประเภทนี ้ 
    หน่วยงาน : กองคลัง 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,882,912 บาท   

  งบบุคลากร รวม 909,900 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 909,900 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 381,120 บาท   

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  
จ านวน 1 อัตรา  โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
     ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558 
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทาง 
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    หนว่ยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 489,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษให้แก ่
พนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อัตรา  
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ านวน 3 อัตรา  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับพนกังานจ้าง(ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558  
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 39,780 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิม่ต่างๆ 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา  
และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ่เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลได้รบัเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทาง 
การค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 842,712 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท   

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 15,000 บาท 
  

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเงินค่าป่วยการ
ชดเชยการงาน หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที ่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    
    เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลมีสทิธิเบกิ 
ค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว5862  
ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ินหรือ
หนังสือสัง่การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
      หน่วยงาน : ส านักปลัด 
 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้มีสทิธิเบกิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบั การช่วยเหลือบุตรข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         

 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 485,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ดังนี ้ 
1.ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของเทศบาลฯ 
2.ค่าเย็บหนงัสอืหรือเข้าปกหนงัสอื เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรปูเล่ม 
3.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้าย 
หรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์  
การบันทึกภาพยนตร ์วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรปูถ่าย 
การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ 
เทศบาลในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์  
หนังสือพิมพ ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าตรวจสภาพ 
รถยนต์ราชการ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆ  
ที่สามารถเบกิจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที1่4 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการประกันภัยรถราชการ 
5.ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ให้ผูร้ับจ้างเหมาท าการอย่างหนึง่อย่างใด ซึ่งมิใช่ 
เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเตมิ เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคาร 
ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 
และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกจิการในอ านาจหน้าที ่
เทศบาลทีส่ามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้ 
     เป็นไปตาม(1)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ (2) หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว1536 
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ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ย
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภคต่อป ี 
6.ค่าจ้างเหมาบริการผูป้ฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อาศัยแนวทางตามค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินตามระเบยีบ
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.)  
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที ่17 กันยายน พ.ศ. 2553 
เรื่อง การด าเนินงานและบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
7.ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ 
ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  
8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ (ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

      
  

    โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) จ านวน 5,350 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ด าเนินกจิกรรมตามอ านาจหน้าที่ 
ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มีวิธีการด าเนินการในกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน 
และช่วยบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
(ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่)  
  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษวัสด ุอุปกรณ์   
ค่าป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ กาแฟ/น้ าดื่ม  
ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634ลว 22 กันยายน 2557  
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท0810.4/ว 611 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561   
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที ่29 มีนาคม2562 
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0810.4/ว 1464  ลงวันที ่5 เมษายน 2562 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชน หน้า175 ล าดับที ่5  
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



64/182 
 

    โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) จ านวน 2,862 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต)์ ประจ าป ีพ.ศ. 2563  
มีวัตถุประสงค์เพือ่ด าเนินกจิกรรมตามอ านาจหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยและระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มีวิธีการด าเนินการในกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ช่วยบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอุบัตเิหตทุางถนน  
(ช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์)  
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ วัสดุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายรณรงค์ /ประชาสมัพันธ์ กาแฟ/น้ าดื่ม ชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุดที ่มท 0804.5/ว1634 ลว 22 กันยายน  2557 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด  
ที่  มท 0810.4/ว 611 ลงวันที ่9 มีนาคม 2561 
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที ่29 มีนาคม2562 
 (4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที ่5 เมษายน 2562 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชน หน้า175 ล าดับที ่5  
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จ านวน 27,500 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสริมการด าเนินงาน 
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรบัความช่วยเหลอืฯ 
ในด้านต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2560 มีวิธีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การให ้
การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การส ารวจปญัหาและความต้องการของประชาชนใน 
เขตเทศบาลต าบลหนองหาร การรับลงทะเบียนเรื่องขอรับการ
ช่วยเหลือ การพิจารณางบประมาณเพือ่ให้ความช่วยเหลือ 
โดยการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลอืประชาชนของ 
เทศบาลต าบลหนองหาร ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์โดยอนุโลม 
      เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ. 2542 (10)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชราและผู้ด้อยโอกาส
(2)พระราชบญัญัติจัดสวัสดิการสงัคม พ.ศ.2546 
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2560 (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
(5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0810.7/ว6768 
ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2561 (6) หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0810.6/ว 24  
ลงวันที ่4 มกราคม (7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว 2145  
ลงวันที ่11 ตุลาคม 2560  (8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รกัษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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(ฉบับ 3) พ.ศ. 2558 (9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
(10)พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชน หน้า 177 ล าดับที ่8  
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท   

      

      1.ค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑเ์พื่อจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สิน 
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร ์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรบัอากาศ ยานพาหนะ  
เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต ์ฯลฯ ซึ่งเป็นครุภัณฑท์ี่
ใช้ในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
    2.ค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่นเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินอื่น 
เช่นวัสดุประเภทต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
     ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน 
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน   
   เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภคและหนงัสือกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท   

 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆอันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่  
ส าหรับเปลี่ยนหรือซอ่มแซมวัสดุอุปกรณ์ประกอบที่ช ารุด 
เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องรบั-ส่งวิทยสุื่อสาร  
เครื่องขยายเสียงฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซม ส าหรับงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นรายจ่ายเพื่อให้มา 
ซึ่งสิง่ของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารดุ
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ 
ซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
  (1)รายจ่ายเพือ่ประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสด ุ
  (2)รายจ่ายเพือ่จัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หนว่ยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่อันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น อุปกรณ์และเครื่องอะไหลร่ถยนต ์รถจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ าดับเพลงิฯลฯเช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน 
หัวเทียนไสก้รอง และวัสดเุครื่องยนต์ชนิดต่างๆ  
รวมทั้งการซอ่มแซม เพื่อใช้ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล ่
ส าหรับรถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่นๆ   
   เป็นรายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิม หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอื
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่คงสภาพเดิม 
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้กลบัคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกตหิรอืค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสดุ 
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 120,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุช่ือเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ 
วัสดุสิ้นเปลอืง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง  น้ ามันเบนซนิ  
น้ ามันดีเซล น้ ามันเครือ่ง น้ ามันก๊าด น้ ามันเตา น้ ามันจารบ ี
น้ ามันหลอ่ลื่น ถ่านฯลฯ  ซึ่งเบิกจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี ้
เป็นรายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ   
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรอืปรับปรุงวัสด ุ
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุครื่องแต่งกาย ได้แก่วัสดุคงทน  
เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ  
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลอันเป็นประโยชน์โดยรวม 
ของประชาชนอาทิ ชุดป้องกันโรค ฯลฯ      
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิมเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา 
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสดุ 
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลงิทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แก่ วัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุประกอบ และอะไหล ่เช่น 
หัวฉีดน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน  
สายสง่น้ าดับเพลงิ ลูกบอลดบัเพลิง และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัตงิานดับเพลงิฯลฯ รวมถึงวัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติราชการ   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน า 
ไปใช้งานแล้ว เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่ 
โดยสภาพมลีักษณะเมือ่ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดมิ 
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้กลบัคืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลางรวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
    (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรงุวัสดุ 
    (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิง่ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
    (3)รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดเุช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,300 บาท   

 
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         

    เครื่องรับส่งวิทยุ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ – ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM  
ขนาดก าลังส่ง 40 วัตต์ จ านวน  2 เครื่อง  
ราคาเครื่องๆ ละ 30,000 บาท 
-ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังสง่ 40 วัตต์ 
-ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซพัพลาย ไมโครโฟน  
     รายละเอียดการจัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณเดอืนธันวาคม 2561 โดยเทศบาลจ าเป็น 
ต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย  
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง 
การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
หน้า 44 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท   

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ส าหรบังานส านักงาน
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดงันี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก 2 Core พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมเีทคโนโลย ี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366*768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
-มีช่องเช่ือมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMIหรือ VGA  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบ Network Interface แบบ10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ตามไม่น้อยกว่า Wi-Fi  
(IEEE 802.11b,g ,n, ac)และ Bluetooth 
    รายละเอียดจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ล าดับที ่12  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
       หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 
  

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter และ Custom โดยเทศบาล
จ าเป็นต้องจัดหาเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัตงิาน 
ของงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย  
ส านักปลัดเทศบาล 
    รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนมีนาคม 2562  
ล าดับที ่42 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะฯ  
เป็นต้นใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ซึ่งไมร่วมถึงค่าซ่อม 
บ ารุงตามปกตหิรอืค่าซ่อมกลาง  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 396,360 บาท   

  งบบุคลากร รวม 336,360 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 336,360 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 336,360 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่พนักงานเทศบาลต าแหนง่นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
จ านวน 1อัตรา พร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าป ี
 โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนทั้งนี ้
    ถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ 
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 60,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนกังานเทศบาล
ซึ่งมสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อได้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 รวมที่แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2562 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที1่2 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น 
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
    หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,037,119 บาท   

 
 งบบุคลากร รวม 864,000 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 864,000 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 264,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร จ านวน 1 อัตรา พร้อมเงิน
ปรับปรงุเงินเดือนประจ าป ี  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  ทั้งนี้ถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่องหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
       เป็นไปตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และ(2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก 
ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที ่22 มิถุนายน 2561 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  รายการเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรบั 
การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาล จ านวน  5 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหมเ่รือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง(ฉบบัที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558  
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

      

  

   
 
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

 
จ านวน 

 
60,000 

 
บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก ่พนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 5 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2)  
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน  
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



78/182 
 

  งบด าเนินงาน รวม 1,349,719 บาท   

 
  ค่าใช้สอย รวม 858,830 บาท   

   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 210,000 บาท   

      

       1.ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 
    2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือ เข้าปกหนงัสอืหรือเอกสารรปูเล่ม 
    3.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าปา้ย
หรือแผงปิดประกาศ การจ้างท าโปสเตอร ์การบันทึกภาพยนตร์
วีดีโอเทป  วีดีทัศน์  ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณา
และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์กจิการของเทศบาลในสื่อประเภท
ต่างๆเช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสอืพิมพ์วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
    4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้าย
ยานพาหนะค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรอื
ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
    5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
ของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
เทศบาลต าบลหนองหาร เช่น วารสารประจ าป ี 
การจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์งานเอกสารรายงานผล 
การปฏิบัตงิานประจ าป ีวีดีทัศน ์วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพนัธ์  
สื่อสิง่พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
    6.ค่าจ้างเหมาบรกิาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแล
รักษาความปลอดภัยค้าจ้างเหมาท าความสะอาดของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหารและ 
ค่าจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ ที่เป็นกจิการในอ านาจหน้าที่เทศบาล 
ที่สามารถเบกิจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้ 
    เป็นไปตาม (1)ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ(2)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและค่า
สาธารณูปโภค  
    7. ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ค่าติดต้ัง
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ 
    8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ (ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล          
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รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
  

    โครงการ Day cam (ค่ายการเรียนรู้หนูน้อยเบิกบาน) จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ Day cam  
ค่ายการเรยีนรูห้นูน้อยเบิกบานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลหนองหาร  
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2563  
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ฯ  
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้
     เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของสถานศึกษาและเหมาะสม
ตามวัย วิธีการด าเนินงาน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมในหลกัสตูร
เตรียมความพร้อมและเสริมทกัษะด้านการศึกษาส าหรับ 
เด็กนักเรียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน 
แบบพิมพ ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/ 
อาหารว่างเครื่องดื่ม ป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน
พ.ศ. 2557  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559   
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้า 143 ล าดับที ่9  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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    โครงการกีฬาสีเด็กน้อยปฐมวัย จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการกีฬาสีเด็กน้อยปฐมวัย
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นกัเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รบัความรู้ในการศึกษา 
ด้านกีฬา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ความสมัพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกบัสถาบันครอบครัว  
มีวิธีด าเนินงานจัดกจิกรรมแข่งขันกีฬาสีส าหรบัเดก็เล็กปฐมวัย 
เช่น การแข่งว่ิงเด็กเลก็ แข่งจับของใส่ตะกร้า 
แข่งเหยียบลูกโปง่ แข่งเต้นประกอบเพลงฯลฯ 
     โดยจ่ายเป็นค่าใช่จ่าย เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพมิพ ์
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ส าหรับการแข่งกีฬาในกจิกรรม 
น้ าดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรวมถงึค่าใช้จ่ายอืน่ 
ที่จ าเป็น 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 หน้า 141 ล าดับที ่4  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล      
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    โครงการปลูกจิตส านึกรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลกูจิตส านึก 
รักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการแสดงออกและมจีิตส านึกเทิดทูนปกป้อง สถาบันส าคัญ
ของชาติ สร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
มีวิธีด าเนินงาน ดังนี ้กิจกรรมรณรงค์ปกป้อง เทิดทูน 
 สถาบันส าคัญของชาติ, กิจกรรมจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
ส าหรับพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10 เช่น วันมหามงคลพระบรม
ราชาภิเษกฯลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินี 
พันปีหลวง ในรัชกาลที ่9 พระบรมวงศานุวงศ์ และวันส าคัญ
ทางศาสนาของชาติ ฯลฯ  
      โดยจ่ายเป็นค่าสมุดลงนาม กระดาษเครื่องเขียนแบบพมิพ ์
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการและสื่อต่างๆ ค่าตกแต่ง
สถานที ่น้ าดื่มส าหรบัผูร้่วมกจิกรรมฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน่ 
ที่จ าเป็น 
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2559  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 143 ล าดับที ่8  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการเปิดเวทีวิชาการส่งเสริม
ประสบการณ์เดก็ปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการประจ า ป ี
งบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหารได้รบัประสบการณ์
เรียนรู้ด้านสังคมนอกเหนือจากหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของสถานศึกษา วิธีการด าเนินงาน โดยจัดกิจกรรมเปิดเวท ี
ด้านวิชาการให้เด็กได้มีพื้นที่แสดงออกในพฒันาการ 
ทั้ง 4 ด้าน และสอดแทรกความรูเ้พื่อต้อนรับการเข้าสู ่
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน จากการเรียนรู ้
ทั้งในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ 
เครื่องเขียน แบบพมิพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดเตรียมสถานที ่ป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
หน้า 143 ล าดับที ่7  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการฝึกอบรมการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้สารเสพติด 
ในเด็กนักเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมการศึกษา 
เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในเขตรบัผิดชอบของเทศบาล
ต าบลหนองหารได้รบัความรูเ้กี่ยวกับโทษ และอันตรายจากการ
ใช้สารเสพติด วิธีการด าเนินงานโดยจัดกจิกรรมฝึกอบรม 
ในหลักสูตร เสริมสร้างภูมิคมุกันชีวิตเรื่องโทษและอันตราย 
จากสารเสพติด 
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน  
แบบพิมพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากรรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น      
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557    
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 144 ล าดับที ่10   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  

    
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
(การทัศนศึกษานอกสถานท่ี) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการพฒันาศักยภาพ 
การเรียนรู้ของนักเรียน (การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่)   
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหาร  
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2563 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้
     เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของสถานศึกษาและเหมาะสม
กับวัยวิธีการด าเนินงาน โดยจัดการฝึกอบรมเพิม่ความรู้ในการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กและจัดกจิกรรมการเรียนรู้นอก
สถานศึกษาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ากระดาษ  
เครื่องเขียน แบบพมิพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสด ุอุปกรณ์ 
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ค่าอาหาร/ อาหารว่างเครือ่งดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น 
     เป็นไปตาม (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557และ(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 141 ล าดับที ่3  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

                 
    โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการศูนย์เดก็เล็กปลอดโรค 
ประจ าป ีพ.ศ.2563  มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้เดก็นักเรียน 
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลหนองหารมสีุขอนามัยที่ดี 
   เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษามีวิธีด าเนินงาน 
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และปอ้งกันการเกิดโรคติดต่อในเด็ก 
โดยการตรวจสุขอนามัยนกัเรียน ฯ เช่น เหา, ตาแดง, 
โรคมือ เท้า ปากและกิจกรรมท าความสะอาดสถานศึกษา 
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาด อันเกิดเกี่ยวกบัเด็ก  
    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เจลล้างมือ ยาฆ่าเช้ือโรคฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น          
     เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 140 ล าดับที ่2  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 558,830 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร ดังนี ้
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหาร  
       (1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 347,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลหนองหาร  จ านวน 71 คน อัตราคนละ 20 บาท 
ต่อวัน ระยะเวลา 245 วัน เป็นเงิน 347,900 บาท  
เพื่อให้นกัเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหาร 
มีสุขภาวะที่ด ีโดยตั้งงบประมาณตามบญัชีจัดสรร 
       (2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรบัเดก็ปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี) จ านวน 120,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร (อายุ 2-5 ปี)  
อัตราคนละ 1,700 บาทต่อป ีจ านวน 71  คน  
เป็นเงิน  120,700 บาท  
 โดยเพื่อจ่ายเป็นค่าสือ่การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  
และเครือ่งเล่นพฒันาการเด็ก   
      (3)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรบัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ านวน 80,230 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (อายุ 3-5 ปี)  อัตราคนละ 1,130 บาทตอ่ป ี
จ านวน 71 คน เป็นเงิน 80,230 บาท ได้แก่ 
1. ค่าหนังสือเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ป)ี   
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี)     
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี)    
4. ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (อัตราคนละ 430 บาท/ป)ี  
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเดก็เล็กในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงิาน 
จ านวน 8,000  บาท 

      

  

      
       เป็นไปตาม (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทยวนทีสุ่ด 

 ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561  
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เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบัเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562, (2)วิธีการข้ันตอนเบิกหัก 
ผลักส่งเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที ่22 มีนาคม 2559,และ
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801  
ลงวันที ่11 มีนาคม 2551 เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้า 140 ล าดับที ่1  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
 

    โครงการสายใยสัมพันธ์  สายใยรักแห่งครอบครัว จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสายใยสัมพันธ์สายใยรัก
แห่งครอบครัว ส าหรบัเด็ก ระหว่างผู้ปกครองและครผููส้อน 
ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครผูู้สอนของศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กได้เกิดการพฒันาการเรียนรูร้่วมกัน  
     เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสม 
กับวัย วิธีการด าเนินงาน โดยจัดการฝกึอบรมสร้างความรูร้่วม
ระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครูผูส้อนในการพฒันาด้านการศึกษา
ร่วมระหว่างบ้าน และสถานศึกษา หลกัสูตรการมีส่วนร่วมกบัการ
พัฒนาการเรียนรูส้ าหรับเด็กโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
เช่น ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง เครื่องดื่ม  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 
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     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้า 142 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

                 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท   

      

    1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม 
ทรัพยส์ินเพือ่ให้ใช้งานได้ตามปกตเิช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี ้
คอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรบัอากาศ ยานพาหนะ เครื่องซักผ้า  
ครุภัณฑ์ต่างๆฯลฯ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
       2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่น 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สิน
อื่น เช่นวัสดุประเภทต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
        ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทัง้สิง่ของและค่าแรงงาน 
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน   
        เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภค ละ(2) หนังสือกรมสง่เสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าวัสดุ รวม 490,889 บาท   

 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ านักงานอันเป็นวัสดุคงทนและ 
วัสดุสิ้นเปลอืง เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ  
น้ าดื่มไว้บริการประชาชนและผูป้กครองในการรับ-ส่ง เด็กเลก็ 
การจัดประชุมผูป้กครองประจ าเดือน/ประจ าปี 
การตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กและการจัดกจิกรรมด้านการศึกษาแก่เดก็เล็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ และวัสดสุ านักงานอื่นๆ รวมทัง้การ
ซ่อมแซมที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลหนองหาร 
      เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ
คงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ 
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่ 
โดยสภาพมลีักษณะเมือ่ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรือ
อะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกติหรือ 
ค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 459,889 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เดก็นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) และเดก็เล็กของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหาร  แยกเป็น 
- นักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 
จ านวน 169 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน 
ระยะเวลา 260 วัน  เป็นเงิน 323,838 บาท 
- เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองหาร 
จ านวน 71 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน  
ระยะเวลา 260 วัน  เป็นเงิน 136,051 บาท 
   โดยใช้เกณฑ์ราคากลางในการจัดซื้อที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตรเสนอและมติคณะรัฐมนตรีในการก าหนด
ราคากลางอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน 
     เป็นไปตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
 ที่ มท 1816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561  
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และ(2)หนังสือกรมสง่เสรมิ 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุดที ่มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของ 
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณ 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565)ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 145 ล าดับที ่1  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุการเกษตร จ านวน 3,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุารเกษตร ได้แก่ วัสดุคงทนวัสดสุิ้นเปลอืง 
และวัสดุประกอบและอะไหล ่ เช่น เคียว สปรงิเกอร ์
(Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ  
เครื่องดกัแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืชเช่น ใบมีด เชือก 
ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติก ใบมีด ปุ๋ย ยาป้องกันและก าจัดศัตรพูืช  
และสัตว์ อาหารสัตว์ พืช และสัตว์ พันธ์ุสัตว์ปีกและสัตว์น้ า 
น้ าเช้ือพันธ์ุสัตว์ วัสดุเพาะช า หน้ากากป้องกัน แก๊สพิษฯลฯ  
เป็นรายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งาน
แล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน 
ได้ดังเดิม หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป  แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้กลบัคืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุกีฬา จ านวน 3,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุีฬา อันเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง 
ส าหรับใช้ในกิจกรรมด้านการศึกษาแก่เด็กเลก็ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลต าบลหนองหาร เช่น ห่วงยาง 
ลูกฟุตบอล ลูกปงิปอง ไม้ตีปิงปอง แชร์บอล ตระกร้าหวาย  
แชร์บอล ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เสาตาข่ายกีฬา  
เช่น เสาตาข่ายวอลเลย์บอลฯลฯ หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ 
สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสตกิ กระดานลื่น พลาสติก 
เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ า เบาะยูโดฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซม 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ต าบลหนองหาร 
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น 
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์อันเป็นวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่
เช่น ผงหมึก ตลับผงหมกึ หมึกพิมพ ์ หัวพิมพห์รอืแถบพิมพ ์ 
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิปโปรแกรมคอมพิวเตอร ์กระดาษต่อเนือ่ง 
และอื่นๆที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานรวมทัง้การซ่อมแซม   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ดังเดิม หรอืซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิ่งของที่โดยสภาพ 
มีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน้หรือไม่คงสภาพเดิม  
เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สินให้กลบัคืนสภาพดังเดิม 
ที่มีลกัษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลาง 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
(1)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไมเ่กิน 20,000 บาท  
(2)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(3)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(4)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ            
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบลงทุน รวม 147,400 บาท   

 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 147,400 บาท   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน         
    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จ านวน 72,800 บาท   

      

  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
จ านวน 2 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า24,000 บีทีย ู
-ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง 
-เครื่องปรบัอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น 
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและลากประหยัดไฟฟ้าเบอร ์5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รปูทั้งชุดทัง้หนว่ย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
-การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ3) 
นอกเหนอืจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพจิารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ที่มีค่าประสทิธิภาพพลังงานตามฤดู(SEER) สูงกว่า 
-การติดตั้งเครือ่งปรับอากาศ 
 1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ดังนี ้สวิตซ ์1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มหัวฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว 
ไม่เกิน 15 เมตร 
-ค่าติดต้ังเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ัง 
แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
1)ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทีย ู3,000 บาท 
     รายละเอียดการจัดซื้อตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณมกราคม 2561  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  

      

  

      

  หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จ านวน 11,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตัว  
ตัวละ 5,500 บาทจ านวน 11,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
1) มีมือจบัชนิดชิด 
2)มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3)คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  รายละเอียดการจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณมกราคม 2561
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ  
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษาฯ 
  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
    พัดลม  ชนิดติดผนัง จ านวน 6,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาล
ต าบลหนองหารจ านวน 4 เครื่อง 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
-ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ 
-ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร ์5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 
    รายละเอียดการจัดซื้อไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป ี2561 ณ มกราคม 2561  
จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคาท้องถ่ิน ในจังหวัด 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานก่อนระดบัปฐมวัย 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561–2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 43 ล าดับที ่5 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 44,000 บาท   

      

   จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรส์ าหรบัประมวลผล แบบที ่1*  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
4 core โดยมีสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจ า 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่ 
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน 
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดกีว่า มีขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface  
แบบ10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

      

  

      
  -มีจอภาพขนาดไม่น้อยว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

      รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
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ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาส านักปลดัฯ  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 8,600 บาท 
  

      

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)จ านวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี
 (ppm) หรอื 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter และ Custom 
    รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาส านักปลดัฯ  
    เป็นไปตาม (1)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 5,000 บาท   

      

  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดงันี ้
-มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
    รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือนมีนาคม 2562  
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยเทศบาลจ าเป็น 
ต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ในการปฏิบัติงานของ 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา ส านักปลัดฯ  
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท   

 
  เงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สังกัด สพฐ. จ านวน 676,000 บาท   

      

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สังกัด สพฐ.  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรบัเด็กนกัเรียน 
ช้ันอนุบาลและช้ันประถมศึกษา ปีที ่1- 6 จ านวน 169 คน 
คนละ 20 บาทต่อวัน ระยะเวลา 200 วัน  
เป็นเงิน 676,000 บาท  
    เป็นตาม (1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 1816.2/ว 3274  ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรบั 
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 และ(2)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2559 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน้า 185 ล าดับที ่1  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล           
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แผนงานสาธารณสุข   

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 785,080 บาท   

  งบบุคลากร รวม 736,080 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 736,080 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 376,080 บาท   
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 324,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
ของเทศบาล จ านวน  3  อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหมเ่รือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558 
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
 

      

  
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
หรือเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน  3  อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับ 
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว(ฉบบัที่ 2)  
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558 และหนังสือส านักงาน  
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท   

 
  ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล
และผูม้ีสทิธิเบิกได ้
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559 เรือ่ง ประเภทและอัตราเงินบ ารงุ
การศึกษาและค่าเล่าเรียน    
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
  งบลงทุน รวม 44,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท   
   ครุภัณฑ์ส านักงาน         
    เครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสารแบบตัดตรงจ านวน 1 เครื่อง 
ท าลายครัง้ละ 10 แผ่น ราคา 20,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
-ขนาดที่ก าหนดเป็นแบบท าลายข้ันต่ าต่อครั้ง 
-ขนาดกระดาษหลงัท าลายกว้างไม่เกินกว้าง 4 มิลลเิมตร 
     รายละเอียดจัดซื้อตามบัญชีครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการส าหรบังานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 
     เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคม หน้า 49 ล าดับที ่9 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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    ตู้เหล็ก จ านวน 5,500 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู ้ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีแผ่นช้ันปรบัระดบั 3 ช้ัน 
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     รายละเอียดจัดซื้อตามบัญชีครุภัณฑ์กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการส าหรบังานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคนและสงัคม หน้า 48 ล าดับที ่7 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
    ตู้เย็น จ านวน 18,500 บาท   

      

  เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุตจ านวน 1 ตู ้
ราคา 18,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
-ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ า 
-เป็นรุ่นที่ไดร้ับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ์5 ของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
-การจัดซื้อตูเ้ย็นขนาดอื่นให้พจิารณาถึงการประหยัด 
พลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนอืจากการพจิารณาด้านราคา 
     รายละเอียดจัดซื้อตามบัญชีครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน 
งบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการส าหรบังานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 
     เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาคน และสังคม 
หน้า 49 ล าดับที ่9 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 484,000 บาท   

 
 งบด าเนินงาน รวม 384,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท   

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 
  

      

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าป่วยการแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน ที่ได้รับค าสัง่ให ้
ปฏิบัตหิน้าที่ในการทีจ่ะมาช่วยเหลอื อปท. ดูแลผูสู้งอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง (จากการประเมิน ADL)  ในการปฏิบัต ิ
กิจวัตรประจ าวัน เช่น การช าระท าความสะอาดร่างกาย 
การแต่งตัว การรบัประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย   
การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การเดินทางไปพบแพทย์ 
อปท.ละ 2 คน ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท/คน 
                    = 144,000 บาท /ป ี
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
การเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
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   ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท   

 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         

    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ดังนี ้ 
    1.ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารทีเ่กี่ยวกบั 
การด าเนินงานของงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
    2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือเข้าปกหนังสือ  หรอืเอกสารรปูเล่ม 
    3.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าปา้ย
หรือแผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร์ การบันทกึภาพยนตร์ 
วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรปูถ่ายการจ้างโฆษณาและ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลในสือ่ประเภทต่างๆ  
เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ ์วารสาร แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์  สิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 
     4.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายส าหรบัการท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าตรวจ
สภาพรถยนต์ราชการ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ 
ที่สามารถเบกิจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ้
   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว2633 
 ลงวันที1่4 สิงหาคม 2552  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบั
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 
   5.ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้
ผู้รบัจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งกอ่สร้างฯลฯ  
เช่น ค่าจ้างเหมางานท าความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาสบูน้ า 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์และค่าจ้างเหมาอืน่ๆ  
ที่เป็นกิจการในอ านาจหน้าที ่เทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี ้ 
     เป็นไปตาม(1)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ และ(2)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  
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ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภคต่อป ี 
    6.ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท ์ 
ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  
    7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีส่ามารถเบกิจ่ายได ้
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
  

    โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้รบัการป้องกัน ควบคุม 
และระงับโรคติดต่อ  มีวิธีด าเนินงานโดยด าเนินกจิกรรมรณรงค์ 
ป้องกัน ก าจัดพาหะและกจิกรรมพ่นน้ ายา และสารเคมีป้องกัน
และก าจัดพาหะน าโรคติดต่อมาสู่คน อาท ิไก่ นก หน ูยุง ฯลฯ  
    โดยเปน็ค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าจัดซื้อ น้ ามันทรายอะเบท โซดาไฟ 
น้ ายา สารเคมีก าจัดพาหะน าโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันอันตรายส าหรับผู้ด าเนินการด้วยและค่าป้ายรณรงค์ 
และประชาสัมพันธ์ฯลฯ  
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงบั
โรคติดต่อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย 
ค่าใช่จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคนและสังคม หน้า 167 ล าดับที ่1  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมลูฝอย จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะมูลฝอย   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน 
ในท้องถ่ินมสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิง้ 
จากต้นทาง มีวิธีด าเนินการจัดกจิกรรมรณรงค์สง่เสรมิ 
ในครัวเรือนให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิง้ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที ่13 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล มาตรา 50 
(3)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและทีส่าธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารบัการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาคนและสังคม หน้า 168 ล าดับที ่4  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล    
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    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสขุ 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที ่ได้รับการปอ้งกัน  
และระงับควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มีวิธีด าเนินงานโดยด าเนิน
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ให้กับสุนัข และแมวที่มลีักษณะเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
โรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535 โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน
รวมถึงวัสด ุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ และประชาสมัพันธ์
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัติทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (4) ป้องกันและระงบั
โรคติดต่อ  
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560  
และ(2) หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว729 ลว 31 มีนาคม 2560  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)   
ยุทธศาสตร ์การพฒันาด้านคนและสังคม 
หน้า 11 ล าดับที ่1   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 15,000 บาท   

      

  1. ค่าบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ตู ้โต๊ะ เก้าอี ้คอมพิวเตอร ์เครื่องพมิพ์ดีด  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ  
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
2. ค่าบ ารุงรกัษาหรอืซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่นเพื่อจ่ายเป็น 
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สินอื่น  
เช่นวัสดุประเภทต่างๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
     ทั้งนี้เป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน  
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน   
   เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและ 
ค่าสาธารณูปโภคและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท   

 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์  
อันเป็นวัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยาเวชภัณฑ์ 
น้ ายาต่างๆ น้ ายาเคมีก าจัดลูกน้ ายุงลาย น้ ายาพ่นหมอกควัน 
ทรายเทมีฟอส (ทรายอะเบท) น้ ายาสารเคมีฆ่าเช้ือและวัสดอุื่น 
ที่จ าเป็นส าหรบัปฏิบัตงิานของงานสาธารณสุขฯ   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อม 
บ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
 (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรุงวัสด ุ
 (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 (3)รายจ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกับค่าวัสดเุช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุครื่องแต่งกายได้แก ่วัสดุคงทน 
เช่น เครื่องแบบเสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด 
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอฯลฯ 
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาลอันเป็นประโยชน์โดยรวม 
ของประชาชนอาทิ ชุดป้องกันร่างกายขณะใช้สารเคม ี 
หรือยาต่างๆฯลฯ  ซึ่งเบกิจ่ายตามรายจ่ายประเภทนี ้ 
ชุดป้องกันโรค ฯลฯ 
   เป็นรายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น 
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ิน ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มลีักษณะเป็นการซ่อม 
บ ารุงปกตหิรือค่าซอ่มกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
 (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงุวัสด ุ
 (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท   

 
  เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท   

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์         
    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1  บ้านแม่เตาไห จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ดังนี ้
       1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จ านวน  20,000 บาท 
      เพื่อเป็นรายจ่ายการด าเนินโครงการหรือด าเนินกจิกรรม
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพบั และอื่นๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้เรื่องให้แก่ประชาชนในหมูบ่้านตามโครงการฯ 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  
     เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2559 
(2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว 31 สิงหาคม 2560 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสงัคม หน้า 16 ล าดับที ่1   
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10 บ้านเกษตรใหม่ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขดังนี้ 
       1) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one จ านวน 20,000 บาท 
       เพื่อเป็นรายจ่ายการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร 
แผ่นพับ และอื่นๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านตามโครงการฯ 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552 
     เป็นไปตาม (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว 31 สิงหาคม 2560  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสงัคม หน้า19 ล าดับที ่4 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ดังนี ้
       1) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO be number one  จ านวน 20,000 บาท 
       เพื่อเป็นรายจ่ายการด าเนินโครงการ หรอืด าเนินกจิกรรม
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง  
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
แผ่นพับ และอื่นๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง 
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านตามโครงการฯ 
      เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  
      เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว 31 สิงหาคม 2560  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสงัคม หน้า 20 ล าดับที ่5 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองหาร จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ดังนี ้
       1) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one  จ านวน 20,000 บาท 
       เพื่อเป็นรายจ่ายการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ เช่น  ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
แผ่นพับ และอื่นๆ  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
เรื่องให้แกป่ระชาชนในหมูบ่้านตามโครงการฯ 
     เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  
     เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว1745  ลว 31 สิงหาคม 2560  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)   
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม หน้า 17ล าดับที ่2 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8 บ้านวิเวก จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อด าเนินงานตามโครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุข ดังนี ้
        1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO be number one จ านวน 20,000 บาท 
       เพื่อเป็นรายจ่ายการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ เช่น ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
แผ่นพับ และอื่นๆ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านตามโครงการฯ 
      เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที ่13) พ.ศ. 2552  
      เป็นไปตาม (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
(2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว1745 ลว 31 สิงหาคม 2560   
       เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสงัคม หน้า 18 ล าดับที ่3  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงานเคหะและชุมชน   

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,005,815 บาท   

  งบบุคลากร รวม 2,055,840 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,055,840 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 987,300 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือนประจ าปี 
ให้แก่  พนักงานเทศบาล จ านวน  3 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   ทั้งนี้ถือปฏิบัตเิป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่  
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสือ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
    หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหนง่ของผู้บริหาร 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
และก่อสร้าง จ านวน 2 อัตรา  
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
   ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม ่เรื่องหลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  
พ.ศ.2559 ลงวันที ่19 เมษายน 2559 พร้อมบญัชีอัตรา 
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานท้องถ่ิน บัญชี 2   
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 240,480 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมเงินปรบัปรุงเงินค่าจ้างประจ าปี 
ของลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
  ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม ่เรื่อง  หลักเกณฑเ์กี่ยวกับอัตราค่าจ้าง 
และการให้ลกูจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที ่4)  
ลงวันที ่24 ธันวาคม 2558 และหนงัสอืส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองช่าง   
 

      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 692,160 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก ่ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ านวน 5 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหมเ่รือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับ 
พนักงานจ้าง(ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558 
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 75,900 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มต่างๆ 
ให้แก ่พนักงานจ้างตามภารกจิ จ านวน 1 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา 
โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที ่2) 
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2558  และหนงัสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
  งบด าเนินงาน รวม 831,200 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 145,200 บาท   

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
ตามที่ได้รับมอบหมาย      
    (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คณะกรรมการก าหนดราคา ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ   
     (2) ค่าตอบแทนให้กบัผูป้ฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกรณีอื่นๆ ที่สามารถเบกิจา่ย
ได้จากเงินประเภทนี ้
    เป็นไปตาม (1) พระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและ 
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ       
หน่วยงาน : กองช่าง  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 103,200 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล 
ซึ่งมสีิทธิเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซือ้ได้ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 รวมที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 25621  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้น 
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน   
    หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 12,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนกังานเทศบาล
และผูม้ีสทิธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2559  
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   ค่าใช้สอย รวม 439,000 บาท   

 
  รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         

    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 54,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้  
1.ค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของกองช่าง 
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง 
ในการเยบ็หนงัสือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรปูเล่ม 
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือ
แผงปิดประกาศการจ้างท าโปสเตอร ์การบันทึกภาพยนตร์
วีดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรปูถ่ายการจ้างโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการ ของเทศบาลในสื่อประเภทตา่งๆ
เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์ วารสาร 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าตรวจสภาพรถยนต์
ราชการ ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆทีส่ามารถเบิกจ่าย 
ในประเภทรายจ่ายนี ้
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที ่14 สิงหาคม 2552 
เรื่อง ซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการประกันภัยรถราชการ 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ของเทศบาลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เช่น วารสารเทศบาล  
การจัดท าแผ่นพบั เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของเทศบาล วีดีทัศน์ วีดีโอเทป ป้ายประชาสัมพันธ์สื่อ 
สิ่งพมิพ์ต่างๆ ฯลฯ 
6. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให ้
ผู้รบัจ้างเหมาท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น 
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานช่าง ค่าจ้างตัดหญ้า
และดูแลรักษาต้นไม้และปรบัปรุงภูมทิัศน์ ค่าจ้างเหมาสบูน้ า 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ค่าจ้างเหมาดูแล 
รักษาต้นไม ้สวนไม้ประดับ สวนหย่อม สนามหญ้า 
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  หรือที่สาธารณะ  ค่าจ้างเหมาล้างท าความสะอาดถนน 
และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกจิการในอ านาจหน้าที่ของ อปท.  
    เป็นไปตาม (1)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที ่9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ(2)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค   
7. ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปา ค่าติดต้ังโทรศัพท์ฯลฯ 
8.ค่าเช่าทรัพยส์ิน เช่น ค่าเช่าที่ดินราชพัสด ุค่าธรรมเนียม 
การจัดให้เช่า ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ ค่าธรรมเนียม 
การรงัวัดและค่าธรรมเนียมต่างๆ   
9.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657  
ลงวันที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
หน่วยงาน : กองช่าง   
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รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะ 
รายจา่ยหมวดอ่ืนๆ 

      
  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนกังาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
  เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559,  
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารบัการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ. 2557 
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 
ลงวันที ่19 ตุลาคม 2548  
(โดยให ้อปท.ที่มรีายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท สามารถตั้งได้ 
ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของรายได้ทกุประเภทและรวมถึงเงินอุดหนนุ
ทั่วไปของปงีบประมาณที่ผ่านมา) 
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
    โครงการถนนสะอาด บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ จ านวน 300,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการถนนสะอาด  
บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู ่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรกัษาความสะอาด 
ของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ มีวิธีการด าเนินการกิจกรรม 
ท าความสะอาดและดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 
อาทิ ถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะอยู่อาศัยในชุมชน ฯลฯ 
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมา บริการตัดหญ้า 
ปรับภูมทิัศน์ทีส่าธารณะ ค่าเช้ือเพลิง วัสด ุอุปกรณ์ฯลฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น   
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที ่13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 
(2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
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ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ     
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม หน้า 157 ล าดับ ที่ 1 
หน่วยงาน : กองช่าง    

                 
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 65,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพยส์ินใหส้ามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
  1.ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ ์
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น  ตู ้ โต๊ะ เก้าอี ้คอมพิวเตอร ์ 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ 
ยานพาหนะ เลื่อยโซ่ยนต ์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องตบดิน ฯลฯ 
 ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
    2.ค่าบ ารงุรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่น 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซมทรัพยส์ินอื่น 
เช่น วัสดุประเภทต่างๆที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแล
ของเทศบาลใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี   
    ทั้งนีเ้ป็นกรณีการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน 
ส่วนกรณีทีเ่ทศบาลเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ทรัพยส์ินเองใหเ้บิกจ่ายเฉพาะค่าแรงงาน  
    เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภค 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท   

 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ านักงานอันเป็นวัสดุคงและวัสดุสิ้นเปลอืง
เช่น เครื่องเขียนแบบพมิพ์ต่างๆ และวัสดสุ านักงานอื่นๆ  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบั 
เคหะและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ เช่น  
หนังสือเกีย่วกับระเบียบกฎหมาย นิตยสาร คู่มือปฏิบัติงาน 
นาฬิกาต้ังหรอืแขวน ฯลฯ  รวมทั้งการซ่อมแซม ที่เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัตงิานของท้องถ่ิน  
  เป็นรายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทน 
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่ โดยสภาพมลีักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิมเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงุวัสด ุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆอันเป็นวัสดุคงทน, 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ 
ส าหรับเปลี่ยนหรือซอ่มแซมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบที่ช ารุด
เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ปลั๊กไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า 
ไมโครโฟน เครือ่งวัดกระแสไฟฟ้ามาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ดอกล าโพง ล าโพงฮอร์น แผงวงจร  
แผงบงัคับทางไฟ และอปุกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 
เครื่องรับส่งวิทย ุสื่อสาร ฯลฯ ส าหรบัอาคารส านักงาน หรือ
สถานที่และทรัพยส์ินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบลหนองหาร  
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิมเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรอืปรับปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง  
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุ่อสร้างอันเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
และวัสดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซีเมนต์ 
อิฐ ส ี กระเบื้อง  สังกะส ีทราย หิน แผ่นเหล็ก เสาเหลก็ 
เหล็กเส้น ยางมะตอยฯลฯ ส าหรบัใช้ในการซอ่มแซม 
อาคารส านักงานหรือสถานที ่สิ่งกอ่สร้างอื่นๆ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของเทศบาล หรอืใช้ในกิจการของเทศบาล 
   เป็นรายจ่ายเพือ่ให้มาซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลกัษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไปแปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไป 
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรงุวัสด ุ
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3) รายจ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่า 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่อันเป็นวัสดุคงทน,  
วัสดุสิ้นเปลอืงและวัสดุอปุกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
อุปกรณ์และเครื่องอะไหล ่รถยนต ์รถจักรยานยนต์ 
รถกระเช้าเอนกประสงค์เครื่องตัดหญ้า เลื่อยยนต ์ 
เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัวเทียนไสก้รอง 
และวัสดุเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซม 
เพื่อใช้ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล ่ส าหรับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ เครื่องตัดหญ้า  
เลื่อยยนต ์ฯลฯ  
     เป็นรายจ่ายเพื่อใหม้าซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ 
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิม เป็นสิง่ของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้
(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 70,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่นอันเป็นวัสดสุิ้นเปลอืง
เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบ ีน้ ามันเครื่อง  
ก๊าซหงุต้ม ถ่าน น้ ามันก๊าด น้ ามันส าหรับ 
รถยนต ์รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าเลือ่ยโซ่ยนต์ฯลฯ  
รวมทั้งการซอ่มแซมหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
ยานพาหนะอื่นๆ เครื่องจักรกลใช้ในงานต่างๆ ที่ใช้ในราชการ 
   เป็นไปตามแนวทางหนังสือระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสด ุ
และค่าสาธารณูปโภค และ(2) หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  
ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  เรือ่ง แนวทางการพิจารณา 
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ได้แก ่วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุประกอบและอะไหล ่เช่น  
ขาต้ังกล้อง เลนส์ซมู กระเป๋ากล้องถ่ายรูป กระดาษเขียน
โปสเตอร ์พู่กัน และส ีฟิล์ม ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรี่การด์ 
แถบบันทึกเสียง หรอืภาพ(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,แผ่นซีด)ีฯลฯ  
รวมถึงวัสด ุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิมเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิ ที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
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(1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(3)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ           
หน่วยงาน : กองช่าง     
 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ได้แก่ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลอืง และวัสดุประกอบและอะไหล ่ 
เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,  
Compact Disk, Digital Video Disk, Flash Drive)  
เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพห์รอืแถบพิมพส์ าหรบัเครือ่งพมิพ์ฯ 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ ์แบบเลเซอร ์ผงหมึก  
ตลับหมึก แผ่นกรองแสงแป้นพิมพ ์ เมาส ์แผ่นหรอืจาน 
บันทึกข้อมลูกระดาษต่อเนือ่ง เครื่องอ่าน สายเคเบลิ 
และบันทกึข้อมลู แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผงแป้นอักขระ Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เช่น RAM เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) ฯลฯ  
รวมถึงวัสด ุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งการซอ่มแซม   
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้ว 
เกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดมิ  
หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่โดยสภาพมีลักษณะ 
เมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลอืงหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นหรอืไม่คงสภาพเดิมเป็นสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลส่ าหรับการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินให้กลับคืนสภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถงึรายจ่ายดังต่อไปนี ้
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(1)รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไมเ่กิน 20,000  บาท  
(2)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรบัปรุงวัสด ุ
(3)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารงุรกัษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(4)รายจ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกบัค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทาง 

      

  การพิจารณาสิง่ของทีจ่ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ 
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท   
   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 12,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทพ์ื้นฐานส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
และหมายความถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิารดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บรกิารเช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  และถือปฏิบัติตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว1551  
ลงวันที ่26 พฤษภาคม 2553  เรื่อง การติดตั้งและการเบกิ 
ค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หน่วยงาน :  กองช่าง 
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  งบลงทุน รวม 118,775 บาท   

 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,775 บาท   

   ครุภัณฑ์ส านักงาน         
    เก้าอ้ี จ านวน 2,400 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีส้ านักงาน แบบพนักพงิสงู 
จ านวน 1 ตัว  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- แบบพนกัพิงสูง บุฟองน้ า หุ้มหนังเทียม  
- มีโช้คและที่วางแขนสองข้าง 
    รายละเอียดจัดซื้อไมป่รากฏในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคาท้องถ่ินในจังหวัด  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิาน ของกองช่าง 
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561  
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
    หน่วยงาน : กองช่าง     
 

      

  
    ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 8,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูล้็อกเกอร ์แบบ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู ้ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1)มีมือจับชนิดฝงั 
2)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
       รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 โดยเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
หน่วยงาน : กองช่าง   
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    โต๊ะท างาน จ านวน 5,990 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว 
    รายละเอียดการจัดซื้อไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป ี 2561 ณ มกราคม 2561 จัดซื้อโดยการ 
สืบทราบตามราคาท้องถ่ินในจังหวัดโดยเทศบาลจ าเป็น 
ต้องจัดหาเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของกองช่าง 
    เป็นไปตาม (1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที1่9 มีนาคม 2561 
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
    หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
    ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส จ านวน 9,300 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ า แบบไฟเบอรก์ลาส  
ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จ านวน 1 ชุด  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
2)คุณสมบัติตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3)ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง  
    รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณธันวาคม 2561 
โดยเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เกบ็น้ า 
เพื่ออปุโภคของเทศบาลต าบลหนอหาร 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
หน้า 217 ล าดับที ่25   
หน่วยงาน : กองช่าง   
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   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         

 
   เครื่องตัดหญ้า  แบบล้อจักรยาน จ านวน 12,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบลอ้จักรยาน
จ านวน 1 เครื่อง  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
    1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
    2)เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5 แรงม้า 
    3) เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
    4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20  นิ้ว 
    5) ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต ์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
     รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561 โดยเทศบาล 
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของกองช่างและเพื่อทดแทนเครื่องเดมิที่ช ารุด 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ีหน้า 216  ล าดับที ่21   
หน่วยงาน : กองช่าง   
 

      

  
    เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 19,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 19,000  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
- เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า1.4 แรงม้า 
- ปรมิาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
- พร้อมใบมีด 
     รายละเอียดจัดซื้อเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
ธันวาคม 2561 โดยเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างและเพื่อทดแทน 
เครื่องเดิมที่ช ารุด 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ีหน้า 216 ล าดับที ่20   
หน่วยงาน : กองช่าง   
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 23,000 บาท   

      

  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One ส าหรบังานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกน 4 core 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 1.6 GHz  
และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU มีความจ า 
เป็นแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
-มีหน่วยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB 
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลูชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มีDVD-RW หรอืดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal)  
หรือภายนอก(External) จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพแสดงในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว  
ความละเอียดแบบ FHD (1920*1080) 
-มีความสามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac) 
 และ Bluetooth 
     รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน
มีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ  
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการกองช่าง  
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    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : กองช่าง 

      
   

 
      

  

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 

จ านวน 6,300 บาท 
  

      

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก Inkjet 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200*1,200 dpi 
-มีความรวดเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด า 
ส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4  
ไม่น้อยกว่า 17 นาทีต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อ
นาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter ,Legal และ Custom 
     รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน
มีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการกองช่าง  
  เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 
  

      

   จัดซื้อเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า10 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter และ Cutom 
   รายละเอียดการจัดซือ้ตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการกองช่าง  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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    เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดงันี ้
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
     รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบบัเดือน
มีนาคม 2562ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562  
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการกองช่าง  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   ครุภัณฑ์อ่ืน         
    เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 5,985 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  
แรงดัน 120 บาร ์ก าลังไฟ 1500W จ านวน 1  เครื่อง 
    รายละเอียดการจัดซื้อไมป่รากฏในบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าป ี2561 ณ มกราคม 2561  
จัดซื้อโดยการสืบทราบตามราคาท้องถ่ิน ในจังหวัดโดยเทศบาล 
จ าเป็นต้องจัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะฯเป็นต้น 
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ซึ่งไมร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซอ่มกลาง  
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์  
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน : กองช่าง 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 137,941 บาท   

 
  เงินอุดหนุน รวม 137,941 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย จ านวน 137,941 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหก้ับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อ าเภอสันทราย เพื่อด าเนินการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟา้ 
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร จ านวนเงิน  137,941 บาท 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 
และ (3)หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560  
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 51 
(7) ให้ม ีและบ ารงุการไฟฟ้าหรอื แสงสว่างโดยวิธีอื่น 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 188 ล าดับที ่4 หน่วยงาน : กองช่าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



141/182 
 

 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 415,600 บาท   

  งบลงทุน รวม 415,600 บาท   
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 415,600 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ         

    
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม พ้ืนท่ี ส.ป.ก.4-31 ก. 
หมู่ท่ี 13 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 65,600 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างรั้วลวดหนาม พื้นที่ ส.ป.ก. 
4-31 ก.  หมู ่13 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่ขนาดความ ยาว 410 เมตร  
    โดยเทศบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างเพื่อแสดง
เขตพื้นที่ทีเ่ทศบาลต าบลหนองหาร ได้รับอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ 
และป้องกันการบกุรุกจากบุคคลภายนอก 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
หน้า 182 ล าดับที ่13  
หน่วยงาน : กองช่าง   
 

      

  

    
โครงการสวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก หมู่บ้านเอ้ืออาทร หมู่ 1 บ้านแม่เตาไห 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 350,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู ่1 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร 
ก าหนด จุดด าเนินการพิกัด E498977 N 2094218  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้า 168 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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 งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,910,000 บาท   

 
 งบด าเนินงาน รวม 1,910,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 1,910,000 บาท   
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ         
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 1,910,000 บาท   

      

       1. ค่าจ้างเหมาเกบ็และขนขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
ภายในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนขยะมลูฝอย 
และสิง่ปฏิกลู โดยการจัดเกบ็ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ภายในเขตเทศบาล เพื่อน าไปก าจัดนอกเขตเทศบาล    
    2. ค่าจ้างเหมาบริการผูจ้ัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บ 
ขยะมูลฝอย     
    3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน ขยะ หรือก าจัดขยะ
อันตรายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นในการรกัษา
ความสะอาดทางบกและทางน้ า  
    เป็นไปตาม(1) พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที ่2)  
พ.ศ.2560 ,(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.5/ว0263 ลงวันที1่6 มกราคม 2561 
เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นทีก่ารจัดการมูลฝอย(Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560, (4)หนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661  
ลงวันที ่7 มีนาคม 2561 (5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที9่ ธันวาคม 2559  
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,(6)หนังสือระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  
วัสดุและค่าสาธารณูปโภค  
หน่วยงาน : กองช่าง   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 404,880 บาท   

  งบบุคลากร รวม 376,080 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 376,080 บาท   
    เงินเดือนพนักงาน จ านวน 376,080 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรงุเงินเดือนระจ าปี ให้แก่
พนักงานเทศบาล จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ 
ไม่เกิน 12 เดือน  
         ทั้งนี้ถือปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน ์
ตอบแทนอื่น(ฉบับที ่4) ลงวันที2่4 ธันวาคม 2558  
และหนงัสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที ่30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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  งบลงทุน รวม 28,800 บาท   

 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,800 บาท   

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
    เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 22,000 บาท   

      

  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบัประมวลผล แบบที ่1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
4 core โดยมีสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้  ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงูจ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจ า  
แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level  เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดกีว่า ดังนี ้
1) เป็นแผนวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยเพื่อแสดงภาพ ที่มีความสามารถ 
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
-มีหนว่ยความจ าหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเกบ็ข้อมลู ชนิด SATA หรือดกีว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB หรอืชนิด Solid State Drive  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
-มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย 
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย Network Interface 
แบบ10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
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-มีช่องเช่ือมต่อ Interface แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

      

        รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ์คอมพิวเตอร ์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบั 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ส านักปลัดฯ  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

      

  

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จ านวน 4,300 บาท 
  

      

  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด า ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
-มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสีไม่นอ้ยกว่า10 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter และ Cutom 
    รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
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ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน ส านักปลัดฯ  
    เป็นไปตาม (1)หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536  
ลงวันที ่19 มีนาคม 2561 (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561        
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

      
   

 
      

  
    เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท   

      

  จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-มีก าลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
      รายละเอียดการจัดซื้อตามเกณฑร์าคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
โดยเทศบาลจ าเป็นต้องจัดหาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏิบัตงิานของงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบั 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ส านักปลัดฯ  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้าที ่46 ล าดับที1่0  
หนว่ยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 192,900 บาท   

 
 งบด าเนินงาน รวม 162,900 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 162,900 บาท   

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      
  

    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพรร่ะบาด 
การติดสารเสพติดของกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันทกุภาคส่วน ตลอดจนใหป้ระชาชน
และเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในหลักสูตรการอบรม ดังนี ้
- หลกัสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหารว่างเครื่องดืม่ ป้ายโครงการฯ 
และ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557   
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคม หน้า 161 ล าดับที ่1 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสิทธสิตร ี จ านวน 13,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝกึอบรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพและสทิธิสตรมีีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาท 
และสทิธิของกลุ่มสตรีและพัฒนาศักยภาพมีความตระหนัก 
ถึงความส าคัญในบทบาทของตนเอง ความรู้เกี่ยวกบับทบาท
เพื่อเสรมิสร้างสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพฒันาสตรีให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านในพื้นที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ให้สอดคล้องกบัอ านาจ หน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีวิธีด าเนินการกจิกรรมจัดฝกึอบรมให้ความรู้กบักลุม่สตรี 
แม่บ้านในพื้นที่ในหลักสูตรการอบรม ดังนี ้
    -การฝกึอบรมและบรรยายให้ความรูเ้พื่อส่งเสริมบทบาท 
สิทธิสตร ีและพฒันาศักยภาพ ความรู้เกี่ยวกบัหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาสตร ี
    -หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการพัฒนาสตรโีดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
และปิดการฝกึอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอปุกรณ์ 
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 
และสิง่พิมพ ์ค่าหนังสอืส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือสิ่งบรรจเุอกสารส าหรับ 
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมค่าของสมนาคุณในการดงูาน 
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
     เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาคน และสังคม  
หน้า 163 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล            
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    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝกึอบรมส่งเสริม 
และพัฒนาศักยภาพอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้รบัการฝึกอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพต่างๆ  
เช่น กลุ่มสตรีแมบ่้าน กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเยาวชน  
และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม 
การประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม สร้างรายได้ลดรายจ่าย 
ในครัวเรือน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดข้ึีน  
มีวิธีด าเนินงาน ฝึกอบรมให้ความรูส้ าหรับประชาชนในพื้นที่ 
และเป็นการสร้างครัวเรือนและชุมชนต้นแบบ ในการปฏิบัติ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในหลักสูตรการอบรม 
ดังนี ้
- หลกัสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/ 
การท าดอกไม้จันทน์/การจักสาน/การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง 
เป็นต้น รวมทัง้กจิกรรมฝึกอบรมปลูกฝังเจตคติในการ 
พึ่งพาตนเอง ในการยึดถือแนวทางการด ารงชีวิต 
แบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษ  
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าพมิพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาคน และสังคม   
หน้า 164 ล าดับที ่7 สอดคล้องกับแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน ด้านเกษตรและ 
แหล่งน้ า (LSEP) พ.ศ. 2561 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร 
กิจการประปาหมู่บ้าน 

จ านวน 14,900 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 
คณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมูบ่้าน   
มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหาร  
กิจการประปาหมูบ่้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร   
ได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัต ิ
ของการด าเนินงานของกิจการประปาหมูบ่้านและสามารถ 
น าไปด าเนินงานใหเ้กิดความถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการบรหิารงาน 
ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่สอดคล้องตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีวิธีด าเนินการกจิกรรม 
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการอบรม ดังนี ้
    -การฝกึอบรมและบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกจิการ
ประปาหมูบ่้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การบริหารกจิการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน 
พ.ศ. 2548  เทศบัญญัติต าบลหนองหาร เรื่อง การบรหิาร
กิจการและบ ารงุรักษาประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2553 
    โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกบัการใช้และการตกแตง่
สถานที่ฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอปุกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ ์ค่าหนังสือ 
ส าหรับผู้เข้ารบัการฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า  
หรือสิ่งบรรจเุอกสารส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดงูานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการฝึกอบรม  
     เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาคน และสังคม   
หน้า 164 ล าดับที ่8  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล  
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โครงการส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สู่ท้องตลาด 

จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสง่เสรมิการจ าหน่าย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนสูท่้องตลาด 
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม และเพิ่มช่องทางทางการตลาด ในการจ าหน่าย 
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีต าบลหนองหาร  เช่น 
ผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มสตรีแมบ่้าน กลุม่ผูสู้งอายุ กลุ่มเยาวชน 
และกลุ่มอาชีพของประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล 
ต าบลหนองหาร เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือน 
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน  
มีวิธีด าเนินงานดังนี ้
- จัดงานเพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สู่ท้องตลาด การจัดซุม้แสดงสินค้าของดีในเทศบาล 
ต าบลหนองหาร เพื่อแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรปู  
จากผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   
  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่ากระดาษ  
เครื่องเขียน แบบพมิพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการฯ และรวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว หน้า 137 ล าดับที ่3  
หน่วยงานรบัผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสง่เสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองหาร  
ประจ าปบีประมาณ พ.ศ. 2563 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหผู้้สงูอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองหาร 
ได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองหาร การศึกษาดูงานโรงเรยีน
ผู้สงูอายุต้นแบบ (โรงเรียนเปี่ยมสุขฯลฯ) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีป่ระสบผลส าเรจ็ฯ, การรับฟังการบรรยาย 
ให้ความรู ้เพื่อส่งเสริมพฒันาศักยภาพผูสู้งอายุในหลกัสูตร 
การอบรม ดังนี้ 
-หลักสูตรความรูเ้กี่ยวกบัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝ่ึกอบรมค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมค่าวัสด ุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร 
และสิง่พิมพ ์ค่าหนังสอืส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่าย 
ในการติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋า หรอืสิง่บรรจุเอกสารส าหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม 
ค่าของสมนาคุณในการดงูาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านพัฒนาคน และสังคม  หน้า 170 ล าดับที ่4  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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  งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท   

 
  เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

    
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสันทราย   
(ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับอ าเภอสันทราย 
 จังหวัดเชียงใหม่) 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสันทราย  
ตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่ครั้งที ่44 พ.ศ. 2563   
ตามหนังสืออ าเภอสันทราย ที ่ชม 1418/ว 2108  
ลงวันที ่10 มิถุนายน 2562  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 
และ (3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ การลงทุน 
และการท่องเที่ยว หน้า 24 ล าดับที ่12 
หน่วยงานรบัผิดชอบ : ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท   

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      
  

    โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬา 
ประชาชนท้องถ่ิน 
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิ และพฒันาทักษะด้านกีฬา 
ส าหรับประชาชน สร้างเสรมิความสามัคคีและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมระดบัท้องถ่ิน มีวิธีด าเนินงานกิจกรรมแข่งขัน 
กีฬาสากล เช่น แข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอล  
แข่งขันตระกรอ้ แข่งขันวอลเล่ย์บอล แข่งขันเปตอง 
แข่งขันว่ิงผลัด ฯลฯ และกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาท ิ
ว่ิงกระสอบ ชักเย่อ กินวิบาก ข่ีม้าสง่เมอืง ว่ิงสามขาฯลฯ  
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่า และค่าเตรียมสนามแข่งขัน,  
ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา,ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าทีป่ระจ าสนาม, 
ค่าอาหารท าการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬา 
หรือนกักรฑีา, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล, เงิน หรือของรางวัลที่มอบใหผู้้ชนะการแข่งขัน  
ค่าวัสด ุอุปกรณ์ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
ค่าเสื้อส าหรับนักกีฬาส าหรับเข้าแข่งขันกีฬาฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนและสังคม  หน้า 169 ล าดับที ่1   
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประชาชนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิและพฒันาทกัษะด้านกีฬาส าหรบั
เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เป็นนักกีฬาในพื้นที ่ 
กรณีจัดส่งนักกีฬาหรอืนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นเป็นเจ้าภาพ  
มีวิธีด าเนินงาน กิจกรรมแข่งขันกีฬาสากลระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภายในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน หรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนหรอื
ประชาชนเช่น แข่งขันฟุตบอล/ฟุตซอล แข่งขันตระกร้อ 
แข่งขันวอลเล่ยบ์อล แข่งขันเปตอง ฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าพาหนะเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก, ค่าอุปกรณ์
การกีฬาหรือกรีฑา,ค่าชุดนักกีฬา หรอืชุดนักกรฑีา 
พร้อมรองเท้าถุงเท้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันและการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคนและสังคมหน้า 169 ล าดับที ่2  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองหาร จ านวน 40,000 บาท   

      

      เพื่อเป็นค่าด าเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ 
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลหนองหาร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็กเยาวชน 
ได้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ได้แสดงกล้าคิด กล้าท า มีส่วนร่วมในการจัดท ากจิกรรม 
ตามความสามารถและความสนใจและได้แสดงออกถึงศักยภาพ 
ในตัวเองและผู้ใหญ่ให้การยอมรับและสนับสนุนกจิกรรม 
ของเด็กอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย 
มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์เพื่อประกอบกิจกรรม 
สร้างพัฒนาการเดก็ (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ ์ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา) ค่าจ้างเหมาบรกิาร จัดสถานที ่ค่าอาหารว่าง
และเครือ่งดื่มอาหารกลางวัน ส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมและ 
ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันและการส่งนกักีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสงัคมหน้า 169 ล าดับที ่2  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท   

 
  วัสดุกีฬา จ านวน 20,000 บาท   

      

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาอันเป็นวัสดุคงทน  
เช่น  ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ไม้ตีปิงปอง 
ลูกวอลเล่ยบ์อล ลูกเปตองฯลฯ ให้แก่หมูบ่้าน/ชุมชน  
กลุ่ม หรือชมรมต่างๆ หรอืใช้ในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล 
    เป็นรายจ่ายเพื่อให้มาซึง่สิง่ของทีโ่ดยสภาพมลีักษณะคงทน
แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ 
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไมส่ามารถซ่อมแซม 
ให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอ่มแซมแล้วไม่คุ้มค่าเป็นสิง่ของที่ 
โดยสภาพมลีักษณะเมือ่ใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  
แปรสภาพหรอืเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบ 
หรืออะไหล่ส าหรบัการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ินให้กลับคืน
สภาพดังเดมิที่มลีักษณะเป็นการซ่อมบ ารงุปกต ิ
หรือค่าซอ่มกลางรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้ 
 (1)รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรบัปรุงวัสด ุ
 (2)รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 (3)รายจ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกับค่าวัสด ุเช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 
    เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพจิารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล   
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท   

 
 งบด าเนินงาน รวม 240,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท   

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

      
  

    โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก และเยาวชน จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการฝกึอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชนในการด าเนินกจิกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วง 
ปิดภาคเรียน มีวิธีด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในค่ายอบรมพุทธบุตรกอ่นการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝกึอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 
และปิดการฝกึอบรม ค่าวัสด ุเครื่องเขียน และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่พมิพ ์
ค่าหนังสือส าหรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 
สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมค่าอาหารว่าง 
และเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
ในการฝึกอบรม 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ. 2557  
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
หน้า 151 ล าดับที ่4  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 

จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
“หมูบ่้านรักษาศีล 5” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563   
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิให้ประชาชนเรียนรู้และใช้หลกัธรรม
ตามแนวพุทธศาสนาอันส่งผลให้ชุมชนมีความปรองดอง
สมานฉันท ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีวิธีด าเนินงานจัดฝกึอบรมให ้ความรู ้ส าหรับประชาชน 
ในพื้นที่ได้รับทราบ และตระหนักถึงหลักธรรมและ 
การประพฤติตนตามหลักค าสอนของพุทธศาสนาทีส่อดแทรก
ในกิจกรรมของหมู่บ้าน 
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ ์
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
และเครือ่งดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม  
หน้า 153 ล าดับที ่8  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) จ านวน 80,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการสบืสานประเพณี 
ยี่เป็ง (ลอยกระทง) 
มีวัตถุประสงค์เพือ่บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน มีวิธีด าเนินงานกิจกรรม 
จัดประกวดสง่เสรมิ และอนรุักษ์ศิลปะในการท ากระทง 
จากวัตถุดิบท้องถ่ิน (กระทงเล็ก),กิจกรรมการประกวดส่งเสริม
การความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์กระทงจากวัตถุดิบท้องถ่ิน
(กระทงใหญ่),กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยผูสู้งอายุ 
เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที ่อาท ิการร าวง การขับร้อง 
ฟ้อนเลบ็ฯลฯ ,กิจกรรมประกวดตกแต่งซุ้มประตูตามประเพณี
ท้องถ่ินล้านนา,กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ,กิจกรรมอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องฯลฯ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้หรือตกแต่งสถานที ่
วัสด ุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์  
เครื่องเสียง ของรางวัลการประกวด ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น  
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
      เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
หน้า 150 ล าดับที ่1 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการสืบสานประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
(ประเพณีวันเข้าพรรษา) 

จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสืบสานประเพณี 
วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา (ประเพณีวันเข้าพรรษา)  
มีวัตถุประสงค์เพือ่บ ารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ในการจัดกจิกรรมการอนรุักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมความสัมพนัธ์
และความสามัคคีอันดีของประชาชนในพื้นที่ มีวิธีด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาโดยประชาชน  
เพื่อการบ ารุงอนรุักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท้องถ่ิน  
และท านุบ ารุงพุทธศาสนา มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดซื้อต้น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์การหล่อเทียน ค่าป้ายประชาสมัพันธ์โครงการฯ 
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม 
หน้า 153 ล าดับที ่7  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสืบสานวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิประชาชนในพื้นที่เห็นความส าคัญ 
และได้ร่วมแสดงออก และเรียนรูห้ลกัธรรมในวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา มีวิธีด าเนินงาน กิจกรรมจัดด าเนินการ 
เชิงให้ความรู้ในพิธีทางศาสนาในกจิกรรมวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ส าหรบัประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบถึงหลักธรรม และการประพฤติตนตามหลกัค าสอน 
ของพุทธศาสนา มีค่าใช้จ่าย เช่น วัสด ุอุปกรณ์ ค่าป้ายรณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ น้ าดื่มส าหรบัผูร้่วมกจิกรรม ฯลฯ  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 152 ล าดับที ่5  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการสืบสานวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)  
มีวัตถุประสงค์เพือ่สง่เสรมิประชาชนในพื้นที่เห็นความส าคัญ 
และได้ร่วมแสดงออก และเรียนรูห้ลกัธรรมในวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนา มีวิธีด าเนินงานกิจกรรมจัดด าเนินการ 
เชิงให้ความรู้ในพิธีทางศาสนาในกจิกรรมวันส าคัญ 
ทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ส าหรบัประชาชนในพื้นที ่
ได้รับทราบถึงหลกัธรรมและการประพฤติตนตาม 
หลักค าสอนของพุทธศาสนามีค่าใช้จ่าย เช่น วัสด ุอุปกรณ์ 
ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ น้ าดื่มส าหรบัผูร้่วมกจิกรรมฯลฯ  
   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(2561-2565)   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  หน้า 152 ล าดับที ่6  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



164/182 
 

    โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น จ านวน 60,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการอนรุักษ์ฟื้นฟ ูสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรกัษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อปลูกจิตส านึก 
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดความตระหนักและ 
เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปญัญา
ท้องถ่ินได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของ 
ประวัติสาสตร์ในท้องถ่ิน ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ินที่จะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา 
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินและกจิกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ 
มีค่าใช้จ่ายเช่น น้ าดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสมัพันธ์  
ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องเสียงฯลฯ  
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ 
การสง่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559   
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 151 ล าดับที ่3 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล  
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โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้านประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส าหรับผู้สูงอายุ 

จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการอบรมสง่เสรมิ 
การมสี่วนร่วมด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินส าหรับผู้สงูอายุ 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหผู้้สงูอายุมีความรู้ในแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในประเพณีภูมปิัญญาและ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน มีวิธีด าเนินงาน ฝึกอบรมให้ความรู้
ส าหรับผู้สงูอายุในหลักสูตรการอบรม ดังนี ้
- หลกัสูตรสง่เสรมิการมีส่วนร่วมและพฒันาศักยภาพผูสู้งอายุ
ด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินและสภาวัฒนธรรมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนค่าสมนาคุณ
วิทยากรค่ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ ์ค่าพิมพ์เอกสาร 
ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็น  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ.2557  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม หน้า 150 ล าดับที ่2  
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,964,900 บาท   

  งบลงทุน รวม 2,964,900 บาท   
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,964,900 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งนิมิตร  
หมู่ท่ี 13  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 336,100 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยรุง่นิมิตร  
หมู ่13  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15  เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร  
จุดเริม่ต้น E499726 N 2093844  
จุดสิ้นสุด E499908 N 2093918 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)  
ให้มีและบ ารงุทางบก และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 125 ล าดับที ่41  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  
ซอยบ้านอาจารย์ต้อย หน้าวัดทิพวนาราม ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 118,800 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่7  
ซอยบ้านอาจารย์ต้อย หน้าวัดทิพวนาราม 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร  
จุดเริม่ต้น E498977 N 2095474  
จุดสิ้นสุด E498379 N 2095474  
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2)  
ให้ม ีและบ ารุงทางบก และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 122 ล าดับที ่31  
หน่วยงาน : กองช่าง  
 

      

  

    

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7  
ซอยห้วยทรายทอง4 ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
จ านวน 

 
553,200 

 
บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที ่7  
ซอยห้วยทรายทอง ต าบลหนองหารอ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 240 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร 
จุดเริม่ต้น E499671 N 2094991  
จุดสิ้นสุด E499435 N 2094953 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) 
ให้มีและบ ารงุทางบก และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 115 ล าดับที ่14 
หน่วยงาน : กองช่าง  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า                          
ซอยบ้านยายบัว หมู่ท่ี 10 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
 จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 747,700 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยบ้านยายบัว 
หมู ่10 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ยาว 55 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร  
จุดเริม่ต้น E500423 N 2092858  
จุดสิ้นสุด E500235 N 2092741 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) 
 ให้มีและบ ารุงทางบก และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 124 ล าดับที ่37 
หน่วยงาน : กองช่าง  
 

      

  

    
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8  
บ้านวิเวก  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 415,300 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างทอ่ลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่8 บ้านวิเวก ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดกว้าง 1.20  เมตร สูง 1.20 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร  
จุดเริม่ต้นพิกัด E499671 N 2094991  
จุดสิ้นสุดพิกัด E499435 N 2094953 
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496  
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) 
ให้ม ีและบ ารุงทางบก และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หน้า 127 ล าดับที ่46  
หน่วยงาน : กองช่าง      
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โครงการก่อสร้างป้ายโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ท่ี 8  
บ้านวิเวก ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สร้างป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรต ิ
หมู่ที ่8 ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร  สูง 1.75 เมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหารก าหนด 
จุดด าเนินการพิกัด E501272 N 2091868  
    เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0810.3/ว4095 ลงวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง การด าเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
หน่วยงาน : กองช่าง 
 

      

  

    
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
เทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 362,800 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นปรบัปรุงโรงจอดรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์  
ของเทศบาลต าบลหนองหาร 
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.85 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลหนองหาร  
จุดเริม่ต้นพิกัด E498246 N 2094877 
    โดยเทศบาลมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรบัปรุง 
โรงจอดรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ส าหรับใช้เก็บรักษา 
รถยนต์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลต าบลหนองหาร 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
หน้า 182 ล าดับที ่12  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง         

 
   

โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลหนองหาร 

จ านวน 231,000 บาท 
  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของเทศบาล เช่น ค่าบ ารุงรักษาปรบัปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ
(ไฟกิ่ง),ระบบประปา,ถนน และบรรดาสิง่ก่อสร้างอื่นๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตามโครงการฯ ดังนี ้
    เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการบ ารุงรักษา 
และปรับปรงุที่ดิน และสิ่งกอ่สร้างในเขตรับผิดชอบของ 
เทศบาลต าบลหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ได้รับการบ ารงุรกัษาซ่อมแซม 
ปรับปรงุรวมถงึยืดอายุการใช้งานและให้ใช้งานได้ตามปกต ิ 
มีวิถีด าเนินงาน บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรงุ 
โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบในการซ่อมแซมปรับปรงุ  
รวมถึงยืดอายุการใช้งานและให้ใช้งานได้ตามปกต ิ  
     โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อ
วัตถุดิบลูกรงั ทราย หิน ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟลัติกคอนกรีตฯลฯ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่จ าเป็นส าหรับบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ปรับปรงุ ที่ดิน และสิ่งกอ่สร้างในความรบัผิดชอบของเทศบาลฯ
(รายละเอียดตามแผนการบ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรงุ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ทางคมนาคมขนสง่ทางบก และทางน้ า)  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลหนองหาร  
    เป็นไปตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 มาตรา 50(2) ให้ม ีและบ ารุงทางบก 
และทางน้ า  
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้า 132 ล าดับที ่53  
หน่วยงาน : กองช่าง 
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แผนงานการเกษตร   

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 14,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 14,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 14,000 บาท   

   
รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืนๆ 

      
  

    โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ จ านวน 2,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 
มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนเกิดจิตส านึกในการร่วมรณรงค์
ลดปัญหาทีเ่กิดจากมลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ 
อันเกิดจากปญัหาหมอกควัน และฝุ่นละอองจากการเผา  
มีวิธีด าเนินงานจัดกจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การป้องกัน เฝ้าระวัง และการลดการก่อมลพิษทางอากาศ 
หมอกควันและฝุ่นละอองและไฟป่าในพื้นที,่  
กิจกรรมท าแนวกันไฟป่า,กิจกรรมตามภารกจิถ่ายโอน 
การควบคุม ไฟป่า มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสด ุอุปกรณ์  
เครื่องดืม่ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างท าแนวป้องกันไฟป่าฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
ในการด าเนินกจิกรรม  
      เป็นไปตาม(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารบัการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน
พ.ศ. 2557, 
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้ารว่ม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2559, 
(3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0891.4/ว2360 ลว 2 พฤศจิกายน 2558 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
หน้า155 ล าดับที ่1  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชด าร ิ จ านวน 2,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ปลกูต้นไม้ 
รักษาสิง่แวดล้อม  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในท้องถ่ิน 
มีส่วนร่วมในการจัดการ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม 
มีวิธีด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกียรติฯ, 
กิจกรรมอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯลฯ  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  
   เป็นไปตาม (1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารบัการฝกึอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน 
พ.ศ.2557, 
(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการสง่นักกีฬาเข้ารว่ม 
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2559] 
และ(3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
มท 0891.4/ 2360 ลว 2 พฤศจิกายน 2558 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
หน้า155 ล าดับที ่2 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระกนิษฐาราชเจา้ กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาราชเจ้า 
กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดกิจกรรมพฒันา 
ศูนย์พันธุกรรมฯ รวบรวมทรัพยากรพืชอื่นๆ กิจกรรมสนบัสนุน
เครือข่ายอนรุักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมสนับสนุนศูนย์ข้อมลู 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าวัสดุอปุกรณ์   
การฝกึอบรมที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น 
ในการด าเนินกจิกรรม 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและเข้ารบัการฝกึอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 
ลว 26 มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนินโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม หน้า 156 ล าดับที ่3  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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    โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิฯ จ านวน 5,000 บาท   

      

  เพื่อเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการอนรุักษ์แหล่งน้ า 
และป่าไม้ตามแนวพระราชด าร ิ   
เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
“รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน”เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง, สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร รวมถึงกจิกรรมตามพระราชด าริของ 
พระบรมวงศานุวงศ์  
มีวัตถุประสงค์เพือ่ให้มกีารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชน 
ในท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ในชุมชนฯลฯ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างน้ าด่ืม ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม  
    เป็นไปตาม (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารบัการฝึกอบรมของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557,(2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559และ (3)ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท0808.2/1657 
 ลว 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  
และสิง่แวดล้อม หน้า 156 ล าดับที ่4 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล 
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แผนงานงบกลาง   

 
งบกลาง รวม 7,868,893 บาท   

  งบกลาง รวม 7,868,893 บาท   
   งบกลาง รวม 7,868,893 บาท   
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 175,302 บาท   

      

  ส าหรับเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง
และผูป้ระกันตนของพนกังานจ้างในอัตราตามที่ก าหนด 
    เป็นไปตาม(1)หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5 /ว9 ลงวันที ่22 มกราคม 2557 
 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนกังานจ้าง, 
(2)พระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2558 และ(3)ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง 
(ฉบับที ่4) ลงวันที ่6 ตุลาคม 2558และ(4)หนังสอืส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที ่10 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสงัคม 
ของพนักงานจ้าง   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 70,121 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน 
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที2่) พ.ศ.2561 
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที ่9 ธันวาคม 2561  
การน าสง่เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ี 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป ี
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิม่เติม ข้อ 6 (2) ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินที ่มท 0808.2/ว4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561 
เรื่องการตัง้งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
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   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 5,640,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุที่อยู่ในข่าย 
ต้องได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตราแบบข้ันบันได 
เป็นเวลา 12 เดือน       
   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง่การ ดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
    (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แกผู่้สงูอายุ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม 
    (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 810.6/ว2517 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2560 
เรื่อง แนวทางการรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 
และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยความพกิารให้คนพกิารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 
    (6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.6/ว 5651 ลงวันที ่4 ตุลาคม 2560 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 
ในการรบัลงทะเบียนผู้มสีิทธิรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  (7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลว 5 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง การซกัซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนส าหรบัโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พกิารและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน 
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม 
และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู่้สงูอายุ 
    เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (2561-2565) 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม  
หน้า 171 ล าดับที ่1 
หน่วยงาน :  ส านักปลัดเทศบาล  

                 
   เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 1,056,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่อยู่ในข่าย 
ต้องได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน 
เป็นเวลา 12 เดือน 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.
2548 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพกิารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิม่เติม 
    (3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพกิารตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2553 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 
    (4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.6/ว2517 ลงวันที ่15 พฤศจิกายน 2560  
เรื่อง แนวทางการรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552 
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และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยความพกิารให้คนพกิารของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
    (5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง การซกัซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน 
ส าหรับโครงการเสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ 
และทุพพลภาพโครงการสนบัสนุนการจัดสวัสดกิารทางสงัคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมและโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แก่ผู้สงูอายุ 
     เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคนและสังคม หน้า 171 ล าดับที ่2 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   

                 
   เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 210,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แกผู่ป้่วยเอดส์
ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู ่
ยากจนหรือขาดผูอุ้ปการะดูแลและไมส่ามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน 
เป็นเวลา 12 เดือน  
   เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสัง่การดังนี้ 
    (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน 
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 
    (2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลว 5 กรกฎาคม 2561  
เรื่อง การซกัซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนส าหรบั 
โครงการเสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการและ 
ทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการจัดสวัสดิการทางสงัคม 
แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมและโครงการสร้างหลักประกัน 
ด้านรายได้แก่ผู้สงูอายุ 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสงัคม หน้า 172 ล าดับที ่3 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล   
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   ส ารองจ่าย จ านวน 41,812 บาท   

      

  เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งไมส่ามารถ 
คาดการณ์ล่วงหน้าได ้เช่นการเกิดสาธารณภัยต่างๆ 
(อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว  
ดินโคลนถล่ม ฯลฯ) หรอืกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่าย
นอกเหนอืจาก ที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้หรือเพื่อปอ้งกัน 
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  
หรือกรณีทีม่ีหนงัสือสั่งการใหเ้บกิจ่ายจากเงินประเภทนี้    
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที ่12 มีนาคม 2545  
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 
ลงวันที ่6 มิถุนายน 2559  เรือ่ง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    (4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท0808.2/ว0684 ลงวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2560 
เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรบัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอื่น
และจงัหวัดทีป่ระสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัต ิ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
(5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที ่13 มกราคม 2558 
เรื่อง การเตรียมการปอ้งกันและแกป้ัญหาภัยหนาว 
(6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที ่8 มีนาคม 2560  
เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปอ้งกันและ 
แก้ไขปัญหาภัยแลง้ ป ี2560 
    (7)หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที ่31 พฤษภาคม 2560 
เรื่อง การเตรียมการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอทุกภัย  
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น้ าท่วมเฉียบพลัน น้ าป่าไหลหลากและดินถล่ม ป ี2560 
(8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที ่15 มิถุนายน 2560 
เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
(9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนทีสุ่ด 
 ที่ มท 0810.4/ว1520 ลงวันที ่2 สิงหาคม 2560   
เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนับสนุน 
การช่วยเหลืออุทกภัย ป ี2560 

      

      (10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที ่6 มิถุนายน 2561  
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
 

      

  
   รายจา่ยตามข้อผูกพัน         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จ านวน 2,500 บาท   

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกบัการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
เช่น การทาส ีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ 
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร  
เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนงัสอืหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท0808.2/ว 3892 ลงวันที ่28 มิถุนายน พ.ศ.2562 
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท0808.2/ว3886 ลว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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เงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555  
และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2999  
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกี่ยวกบั 
ค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 
  โดยพิจารณาต้ังงบประมาณจากรายรับจรงิประจ าปีทีผ่่านมา  
(ยกเว้นเงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)  
แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึง่ส่วนหกของประมาณการ
รายรับดงักล่าว  ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  
การค านวณ 
1.รายรบัจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                           38,508,753.30  บาท   
2.หัก รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
                                           10,506,759.00  บาท 
3.คงเหลือยอดเงินที่น ามาค านวณ  
                                           27,551,994.30  บาท    
4.การค านวณเงินบ ารุงสมาคมฯ    
        27,551,994.30 x 0.00167  =   46,012.00  บาท           
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 
      

จ านวน 45,792 บาท 

  
    เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 120,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 
ในระดับทอ้งถ่ินหรือพื้นที่ตามจ านวนประชากร  
โดยเทศบาลต าบลขนาดกลางสมทบไม่นอ้ยกว่า 50%   
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
    (1)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552  
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารสนับสนุนขององค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ในการใหบ้ริการสาธารณะ 
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(2)ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ลงวันที ่19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ ์
เพื่อสนบัสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินงานและ
บรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถ่ิน 
หรือพื้นที ่พ.ศ. 2557 
    (3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที ่30 พฤษภาคม 2557 
เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงาน 
และบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นที่โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบรกิาร
สาธารณสุขที่ได้รบัจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
    (4)หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที ่10 พฤศจิกายน 2552  
เรื่อง การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
    (5)หนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที ่26 กรกฎาคม 2554   
หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล 

                 
   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 507,366 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือ 
แก่ข้าราชการส่วนทอ้งถ่ินเงินช่วยเหลือบ าเหนจ็ตกทอด  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2025  
ลงวันที ่20 มิถุนายน 2549 ให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตรา 
ร้อยละ 2 ของรายได้ โดยไม่รวมเงินจากพันธบัตรเงินกู ้
เงินทีม่ีผู้อทุิศให้และเงินอุดหนุนทกุชนิด   
การค านวณ 
1. ประมาณการรายรับทั้งสิ้น   36,000,000.00   บาท     
2. หัก รายรบัจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
        10,631,700.00   บาท 
3.รายรบัที่ต้องน ามาค านวณส่ง ก.บ.ท.      
   25,368,300.00  x 2%   =    507,366.00   บาท          
       หน่วยงาน : ส านักปลัดเทศบาล                            
 

      

  
 


