
 
        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 

อ าเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ด 
        

                          ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
    งบกลาง รวม 14,514,485 บาท 

  
   งบกลาง รวม 14,514,485 บาท 

   
   งบกลาง รวม 14,514,485 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) (ส านักปลัด)   
ตั้งไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกัน 
สังคมให้กับพนักงานจ้างในส่วนของนายจ้าง(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) อัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายเงินเดือนหรือเงินที่จ่าย
เพ่ิมให้แก่พนักงานจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน  ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนรายปี ในอัตราตามท่ี พระราช บัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 ก าหนด  

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 9,356,400 บาท 

      

  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(110700)(ส านักปลัด)   ตั้งไว้  9,356,400  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนิเวศน์  
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
      ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30  มิถุนายน  
 2564 และหนังสือสั่งการอื่นที่เก่ียวข้อง 

      



 

   
เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 2,918,400 บาท 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ(110800 )(ส านักปลัด) ตั้งไว้  2,918,400 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
พ้ืนที่เทศบาลนิเวศน์  
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562      
      หนังสือ ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน  
 2564  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 102,000 บาท 

      

  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900 )(ส านักปลัด)   ตั้งไว้ 
102,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลนิเวศน์  
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
      ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที ่ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 
30 มิถุนายน 2564  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   
เงินส ารองจ่าย จ านวน 1,039,095 บาท 

      

  ประเภทเงินส ารองจ่าย (111000) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  1,039,095  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีป้องกัน
และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 
  -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3749  
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

      



 
 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 724,590 บาท 

      

  ประเภทเงินสมทบ กบท.(120100) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  724,590  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบของทางราชการก าหนด  
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

    
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตั้งไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลนิเวศน์  
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 รวมถึงแก้ไขฉบับ
เพ่ิมเติม 
 

      

    
ส่งเงินค่าบ ารุง ส.ท.ท. จ านวน 40,000 บาท 

      

  ส่งเงินค่าบ ารุง ส.ท.ท. ตั้งไว้ 40 ,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง สมาคม
สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0313.4/ ว 3889 ลงวันที่  29 
  พฤศจิกายน 2557 
 

      

    
ส่งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 124,000 บาท 

      

  ส่งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้  124,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ( ต าบล
นิเวศน์ ) 
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

      



 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 16,725,840 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 11,128,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,660,640 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 695,520 บาท 

      

  ประเภทเงินเดือน นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี(210100)  
(ส านักปลัด)   ตั้งไว้  695,520  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
   1.ต าแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือนๆละ 27,600 บาท เป็นเงิน
331,200 บาท 
   2.ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2คน อัตราเงินเดือนละ 15,180 บาท/คน
เป็นเงิน  364,320  บาท 
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084  ลงวันที ่30 กันยายน พ.ศ.2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

      

   
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
(210200) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  120,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี   ดังนี้ 
     1. ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ 4,000 บาท เป็นเงิน
48,000   บาท 
     2. ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน
เป็นเงิน  72,000  บาท 
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554     
ในราชกิจจานุเบกษา   
 

      



 
 
 

   
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

      

  ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300) 
(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  120,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี  ดังนี้ 
      1.ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  4,000 บาท เป็นเงิน
48,000 บาท 
      2.ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน
เป็นเงิน  72,000 บาท 
         เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

      

  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี
(210400)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  198,720 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนราย
เดือนของเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ 
     1. ต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี  อัตราเดือนละ  9,660 บาท 
เป็นเงิน  115,920   บาท 
     2. ต าแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   อัตราเดือนละ 6,900 บาท   
เป็นเงิน  82,800  บาท     
          -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 

      



 
 

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,526,400 บาท 

      

  ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600) 
(ส านักปลัด) ตั้งไว้  1,526,400  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ 
    1.ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ15,180 บาท  เป็นเงิน 
182,160  บาท  
    2.ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420  บาท   
 เป็นเงิน   149,040  บาท    
    3.ต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 10 คน อัตราเดือนละ 
9,660 บาท/คน    เป็นเงิน  1,195,200   บาท  
        - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554เรื่องประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 ในราช
กิจจานุเบกษา   
 
 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 8,467,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 6,716,880 บาท 

      

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  6,716,880  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ า  จ านวน  15  อัตรา ประกอบด้วย  แยกเป็น 
     1. ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล จ านวน 1 อัตราๆละ 59,550 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  714,000 บาท 
     2. ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาลจ านวน 1อัตราๆละ 37,410 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  448,920  บาท 
     3. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 1 อัตราๆละ 37,960 บาท/เดือน     
เป็นเงิน  455,520  บาท 
     4  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ1อัตราๆละ 37,410 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  448,920  บาท 
     5. ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  1 อัตราๆละ 35,220 บาท/เดือน  
เป็นเงิน  422,640  บาท 
 

      



 
 
     6. ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตราๆละ 34,110  บาท/
เดือน   เป็นเงิน  409,320 บาท 
     7. ต าแหน่งนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1อัตราๆละ 31,340  บาท/
เดือน  เป็นเงิน 376,080 บาท 
     8. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตราๆละ 33,000  บาท/
เดือน   เป็นเงิน 396,000  บาท  
     9. ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตราๆละ 30,790 บาท/เดือน 
เป็นเงิน   369,480  บาท 
     10. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตราๆละ 33,000 บาท/เดือน  
เป็นเงิน  396,000  บาท 
     11. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตราๆละ 21,620 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  259,440  บาท 
     12. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป1 อัตราๆละ  31,340 บาท/เดือน  
เป็นเงิน   376,080   บาท 
     13. ต าแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตราๆละ 25,190บาท/เดือน  
เป็นเงิน  302,280  บาท 
    14. ต าแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตราๆละ28,030 บาท/ 
เดือน   เป็นเงิน  336,360  บาท 
    15. ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตราๆละ 22,600บาท/เดือน 
เป็นเงิน   271,200  บาท 
    16. ต าแหน่ง นิติกร 1 อัตราๆละ 30,610 บาท/เดือน เป็นเงิน 
367,320  บาท                                       
    17.ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตราๆละ  30,610 บาท/
เดือน    เป็นเงิน  367,320  บาท 
          เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
          -พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงิน
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

        

 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 348,000 บาท 

      

  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300) (ส านักปลัด) ตั้งไว้  348,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ ที่ควร
ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด 
      - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้   
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

      



 
 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 317,520 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างประจ า (220500)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 317,520  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจ้างประจ าและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 อัตรา 
ดังนี้ 
    1.ต าแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตราๆละ 26,460 บาท/
เดือน    เป็นเงิน   317,520  บาท 
         เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
       -พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,049,400 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  1,049,400 บาท 
ดังนี้ 
    1.ต าแหน่งผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  จ านวน1 อัตราๆละ 14,320 บาท/
เดือน  เป็นเงิน  171,840  บาท 
     2.ต าแหน่งผช.จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ านวน1อัตราๆละ 
 14,240 บาท/เดือน เป็นเงิน 170,880  บาท 
     3.ต าแหน่ง ผช. จพง.ธุรการ จ านวน 1อัตราๆล 14,210 บาท/เดือน  
เป็นเงิน  170,520  บาท  
     4.ต าแหน่ง ผช.นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตราๆละ  17,680 บาท/
เดือน  เป็นเงิน  212,160  บาท 
      5.ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 3 อัตราๆละ  9,000 บาท/เดือน   
เป็นเงิน   324,000  บาท 
       -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
       พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

  ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ(220800) 
(ส านักปลัด) ตั้งไว้  36,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ      
       -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
       พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      



 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,402,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 157,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(310100)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  10,000  บาท    แยกเป็น 
     1.ค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในงานราชการ  ตั้งไว้
5,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการอ่ืน  
     2.ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.หรือบุคคลอ่ืนที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท.ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
อปพร.หรือบุคคลอ่ืนที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.  
       -เป็นไปตาม  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา  
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   
ค่าเบี้ยประชุม จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าเบี้ยประชุม (310200)(ส านักปลัด) ตั้งไว้10,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าประชุม /เบี้ยประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ เลขานุการ  
ฯลฯ   ตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 72,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล 
        -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 65,000 บาท 

      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้ 
65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า   ตามระเบียบที่ก าหนด 
       -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      



 
 

   
ค่าใช้สอย รวม 3,964,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ส านักปลัด) ตั้งไว้  10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียงและโทรทัศน์หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารหนังสือ เพ่ือเผยแพร่กิจการของ
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
     -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการ (ส านักปลัด) ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาสัมภาระ ค่าล้างและเปลี่ยนน้ ายาปรับอากาศ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่า
ตักสิ่งปฏิกูล  สื่อวิทยุ  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าล้างฟิล์มของ
เทศบาลต าบลนิเวศน์  ฯลฯ 
        -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลง
วันที่ 15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค 
   

      

    
ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 3,348,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาพนักงาน (ส านักปลัด) ตั้งไว้  3,348,000  บาท เพ่ือจ่าย เป็น
ค่าจ้างเหมาพนักงานดังนี้ 
        -ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน  31  อัตรา อัตราละ 9,000 บาท 
เป็นเงิน  3,348,000 บาท          
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว4044  ลงวันที่  10 
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิก 
จ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

      



    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 36,000 บาท 

      

  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ส านักปลัด) ตั้งไว้   36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น    
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ในงานราชการส านักงานเทศบาลต าบลนิเวศน์    
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  

      

    
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขน ,เก็บหรือท าลายขยะ  
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
   

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (ส านักปลัด) ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ 
ส าหรับคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า ,
พนักงานจ้าง ฯลฯ   
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

    
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ วารสาร และเทศบัญญัติต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ วารสาร และเทศบัญญัติต่างๆ(ส านักปลัด)
ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บเล่ม / เข้าปกหนังสือตลอดจน
หนังสืออ่ืน ๆ ในหน้าที่เทศบาล  อาทิเช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือเทศบัญญัติ
ต าบลแผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น 
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

      



   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) (ส านักปลัด)   
ตั้งไว้รวม  20,000  บาท   แยกเป็น 
       -ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้  20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับ
คณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการเทศบาลเช่นค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าน้ าดื่ม เป็นต้น 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการการก าจัดขยะ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการการก าจัดขยะ(ส านักปลัด) ตั้งไว้  30,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมการก าจัดขยะ ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายจัดงานพิธีต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่างๆ (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา  พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ ในงาน
รัฐพิธีหรืองานพิธีการต่าง ๆ 
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก ทต. 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทต.
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน  (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 200,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 
สมาชิก ทต.พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้น าชุมชน ฯลฯ เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง  ค่าท่ีพัก  ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรมค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด   บริหาร
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น       
         -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      



 
 

    
ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) ตั้งไว้    50,000   บาท  
เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน 
ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้     
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2561 
 

      

    
โครงการรักน้ ารักป่ารักแผ่นดิน จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ ารักป่ารักแผ่นดิน(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ ารักป่ารักแผ่นดิน เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์กล้า
ไม้ ฯลฯ 
       -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. 2559 
 

      

    
โครงการวันท้องถิ่นไทย จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย (ส านักปลัด) ตั้งไว้  5,000  บาทเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ พานพุ่มพานมาลา ฯลฯ เป็นต้น 
      -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่13 พ.ศ.2552) 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
 

      

    
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์กล้า
ไม้ ฯลฯ 
        -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 
 

      



 
 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) (ส านักปลัด) ตั้งไว้
30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์ราชการ ฯลฯ 
        -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้      
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ  ปากกา 
 แบบพิมพ์  เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ  เช่นหลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า
,ปลั๊กไฟ  ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาดและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่  ผงซักฟอก  หม้อ กระทะ ถ้วย
ชาม ช้อน- ส้อม  ถังขยะ น้ าดื่ม ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้ 
100,000 บาท  เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรรี่
,ยางนอก,ยางใน  ฯลฯ 
 
 

      



 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้
300,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าน้ ามันหล่อลื่น  ฯลฯ      
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่น  ไม้อัด 
พู่กัน  แปรงทาสี   สี  ผ้าด้ายดิบ เป็นต้น 
 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการ ให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เช่น เสื้อปฏิบัติงาน รองเท้าบูท ถุงมือ  ถุงเท้า หมวก ฯลฯ   
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นแผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์  โปรแกรมและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
 

      

   
วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุอ่ืนๆ (331700)(ส านักปลัด ) ตั้งไว้  10,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์อ่ืน ที่ไม่จ าแนกเข้าประเภทวัสดุใดได้  เช่น 
 หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ  
ฯลฯ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 621,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 450,000 บาท 

      

  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  450,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าไฟฟ้าของส านักงานเทศบาลต าบลนิเวศน์และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
  

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  12,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลที่ใช้ในการติดต่อราชการ 
ฯลฯ 
 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  50,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าซื้อไปรษณียากร ค่าลงทะเบียน  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ฯลฯ   
  

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 111,000 บาท 

      

  ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้ 
111,000  บาท   แยกเป็น 
     1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งไว้  96,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการ   ฯลฯ 
    2. ค่าบริการดูแลเว็ปไซต์  ตั้งไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
ดูแลเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลนิเวศน์  เช่น ค่าต่อทะเบียนโดเมน  ค่าต่อ
สัญญาเช่าเว็ปโฮสติง  ปรับปรุงขอ้มูลฯ และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
        -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่
15  มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
   

      



  
งบลงทุน รวม 169,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 169,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน 11,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี   ตั้งไว้  11,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี  
แยกรายละเอียดดังนี้ 
   1. เก้าอ้ีผู้บริหาร ตั้งไว้  6,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ผู้บริหาร พนักพิงสูง มีล้อหมุน และท่ีพักแขน จ านวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 
6,000  บาท  
      เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจ าเป็น 
ต้องใช้ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ 
    2. เก้าอ้ีส านักงาน  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน มีพนักพิง ล้อหมุน และท่ีพักแขน จ านวน 1 ตัวๆละ 5,000 บาท 
    เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจ าเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์
ของทางราชการ 
 

      

    
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ตั้งไว้  5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
จ านวน 1 ตัว  ราคาตัวละ  5,000 บาท  
     เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องใช้
ราคาที่สามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์
ของทางราชการ 
 

      

    
ตู้จัดเก็บเอกสาร จ านวน 22,800 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  22,800  บาท เพ่ือจ่ายเป็น      
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร   แยกรายละเอียดดังนี้ 
    1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.) ตั้งไว้  11,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร (มอก.) ขนาด 2บานจ านวน 2 หลัง 
      อ้างอิงตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม  2563 
    2.ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบเลื่อนตั้งไว้  11,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบเลื่อน บานกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า40*110*80 ซม. 
 จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 5,500  บาท   
      เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ราคาท่ีสามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ 

      



 

   
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 28,000 บาท 

      

  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตั้งไว้  28,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA  ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000  บาท มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว ส ามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ 
โปรเจคเตอร์ จ ากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  2) ใช้3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
  3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
  4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างข้ันต่ า (ANSI Lumens) 
    อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
 ธันวาคม 2563  
 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED จ านวน 2,600 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ตั้งไว้  2,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิดขาวด า จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ  2,600  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้า/นาที (ppm) 
-มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า1 
 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
      อ้างอิงตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม 2563  กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

   
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ที่ช ารุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์ราชการ ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 
 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

จ านวน 6,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี(ส านักปลัด ) ตั้งไว้  6,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564  ตามหนังสือที่  รอ 0418/ว 762 
 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564        
      -เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีโครงการจัดงานวันปิยมหาราช จ านวน 3,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด ) ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันปิยมหาราชประจ าปี  2563  
ตามหนังสือที่  รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564        
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 

      



 
 

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด) ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 

      

    

อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด) ตั้งไว้  3,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงิน อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ตามหนังสือ ที่ รอ 0418/
ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
     - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จ านวน 3,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด) ตั้งไว้  3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564          
      -เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

      



 
 

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันฉัตรมงคล จ านวน 3,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  3,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันฉัตรมงคล  ตามหนังสือ ที่ รอ 
 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564      
      -เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี (ส านักปลัด ) ตั้งไว้  5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,976,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,595,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,595,720 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,444,760 บาท 

      

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) (กองคลัง ) ตั้งไว้  2,444,760 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และ  เป็นเงิน จ่ายปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี จ านวน  7 อัตรา แยกเป็น 
  1.ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง จ านวน  1 อัตราๆละ 45,740 บาท/เดือน
เป็นเงิน   548,880  บาท 
  2.ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จ านวน1อัตราๆละ 36,310 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 435,720 บาท 
  3.ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จ านวน  1 อัตราๆละ  30,790
บาท/ เดือน      เป็นเงิน  369,480 บาท 
  4.ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตราๆละ 26,120 บาท/ เดือน 
เป็นเงิน  313,440 บาท 
  5.ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตราๆละ 34,110 บาท/เดือน   
เป็นเงิน 409,320  บาท 
  6.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1  อัตราๆละ 20,360 บาท/เดือน   
เป็นเงิน  244,320  บาท 
  7.ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตราๆละ 20,360 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 244,320  บาท 
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 

      

  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)(กองคลัง ) ตั้งไว้   78,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ ที่ควร
ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด       
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
     พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 

      



 
 

   
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 619,680 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220500) (กองคลัง ) ตั้งไว้   619,680   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  2 อัตรา แยกเป็น 
    1.ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตราๆละ 26,980 บาท/
เดือน  เป็นเงิน  323,760 บาท 
    2.ต าแหน่งนักวิชาการคลัง  จ านวน 1 อัตราๆละ 26,460  บาท/เดือน
เป็นเงิน  317,520   บาท 
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
     พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 437,280 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(กองคลัง ) ตั้งไว้   437,280  บาท 
เพ่ือเป็นค่าจ้างส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลัง   แยกเป็น 
        1.ต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ จ านวน 1 อัตราๆละ 14,410 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 172,920  บาท 
        2.ต าแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ  จ านวน 1 อัตราๆละ 13,030 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  156,360  บาท 
        3.ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  จ านวน 1 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 108,000 บาท 
       -เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 16,000 บาท 

      

  ค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง (220800)(กองคลัง)  ตั้งไว้ 
16,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
พนักงานจ้างตามระเบียบ /กฎหมายก าหนด 
       - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 

      



 
 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,373,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง) ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่  มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ.2546 
       -เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
       พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
       หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) (กองคลัง) ตั้งไว้ 
40,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
       - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      

  ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)(กองคลัง )  ตั้งไว้   300,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล   
   - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 

 

      



 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(กองคลัง ) ตั้งไว้                
20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบที่ก าหนด 
   - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549   
และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,034,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาสัมภาระ ค่าล้างและเปลี่ยนน้ ายาปรับอากาศ  ค่าบริการก าจัดปลวก 
ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อวิทยุฯ ค่าล้างฟิล์มของ
เทศบาลต าบลนิเวศน์ฯลฯ 
      - เป็นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 

   

      

    
ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 864,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาพนักงาน(กองคลัง) ตั้งไว้  864,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาพนักงานดังนี้ 
        - ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 8 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  864,000 บาท 
        โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044    
ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      



 

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ(กองคลัง)  ตั้งไว้   50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาส าหรับคณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า ,พนักงาน
จ้าง ฯลฯ  
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง ) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลใน
การเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561 
 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองคลัง )  ตั้งไว้  30,000  บาท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ของทาง
ราชการ  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี   เครื่องพิมพ์ดีด  ฯลฯ 
     -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค   

 

 

      



 

   
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)(กองคลัง ) ตั้งไว้  100,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น ค่าวัสดุแบบพิมพ์,ใบเสร็จรับเงิน,แบบพิมพ์
กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสารปากกา กระดาษแฟ้ม โต๊ะ  เก้าอ้ี ฯลฯ 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)(กองคลัง) ตั้งไว้ 10,000  บาท
เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่,ยางนอก,        
ยางใน  ฯลฯ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)(กองคลัง) ตั้งไว้  5,000 บาท
เพ่ือเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าน้ ามันหล่อลื่นฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค   

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)(กองคลัง)  ตั้งไว้  50,000  บาท      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสงแป้นพิมพ์  แผ่นจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมส าเร็จรูป  ฯลฯ    
 

 

 

 

 

      



 

  
งบลงทุน รวม 7,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 7,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  multifunction  แบบฉีดหมึก จ านวน 7,500 บาท 

      

  เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) ต้ังไว้
7,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 
บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพ  ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
 (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 
 
 

      

               



 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายโครงการ  เป็นต้น 
        เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

    
จัดกิจกรรมและโครงการในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันของชาติ 
(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/
โครงการปกป้องสถาบันชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ด่วนที่สุด ที ่มท 0310.4/ว 2128  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
 

      

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  (ส านกัปลัด)  ตั้งไว้ 
30,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256เช่น ค่าตอบแทน 
ผู้อยู่เวร ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  เป็นต้น  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท.0804.4/ว 661 
ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

      



 

   
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการ ให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อปฏิบัติงาน รองเท้าบูท ถุงมือ   
ถุงเท้า หมวก ฯลฯ 
   

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่นสายท่อส่งน้ า สายดับเพลิง 
วาล์วน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังฉีด  
ไม้ตบไฟ เป็นต้น 
 

      

   
วัสดุจราจร จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุจราจร (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุจราจร เช่นสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย แผงกั้น
จราจร แท่นแบริเออร์ กระบองไฟ กระจกโค้งมน แผ่นป้ายจราจร  ป้ายเตือน 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,378,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,213,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,213,800 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 707,160 บาท 

      

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้  707,160  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ า  จ านวน  2 อัตรา ประกอบด้วย  แยกเป็น 
  1.ต าแหน่ง คร ู1 อัตราๆละ 30,060 บาท/เดือน เป็นเงิน 360,720 บาท 
  2.ต าแหน่ง คร ู1 อัตราๆละ 29,470 บาท/เดือน เป็นเงิน 353,640  บาท 
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
  

      

   
เงินวิทยฐานะ จ านวน 176,400 บาท 

      

  ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้  176,400 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
        -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 318,240 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  318,240  บาท 
จ านวน 2 อัตรา ประกอบด้วย 
     1. ต าแหน่ง ผช.ครู (ผดด.)1 อัตราๆละ 18,390 บาท/เดือน  เป็นเงิน 
220,680 บาท 
    2. ต าแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน   เป็นเงิน 
108,000  บาท 
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน (220200)(ส านักปลัด)   
ต้ังไว้  12,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิม
ต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง 
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 165,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 55,000 บาท 

      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้ 
55,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า  ตามระเบียบที่ก าหนด 
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ.2549 และระเบียบอืน่ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ(ส านักปลัด) ตั้งไว้  30,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆส าหรับ
คร ู,ผู้ดูแลเด็ก , พนักงานจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษา  
       -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี้  
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

      



 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด)   ตั้งไว้   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทาง 
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของครู , ผู้ดูแลเด็ก, พนักงานจ้าง และบุคลากร
ทางการศึกษา 
       -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2561 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน (330100)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  10,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ดินสอ ปากกา 
แบบพิมพ์  เครื่องมือเขียนแบบ ฯลฯ   
 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาดและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดผงซักฟอก สบู่ หม้อ กระทะ ถ้วยชาม
ช้อน- ส้อม  ถังขยะ ฯลฯ     
 
 
 

 

 

 

 

      



 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,982,875 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,444,475 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 358,875 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.บ้าน
ประตูชัย 

จ านวน 319,000 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย (ส านักปลัด)  ตั้งไว้ 319,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชน
บ้านประตูชัย  
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่าย 
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ อน 0023.3/ว 3477 ลงวันที่
13 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 

      

    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.
หนองบัวดอนไผ่ 

จ านวน 39,875 บาท 

      

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (ส านักปลัด)  ตั้งไว้    39,875  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่าย 
เงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ อน 0023.3/ว 3477 ลงวันที่ 
13  กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

      



 
  

   
ค่าวัสดุ รวม 1,085,600 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 885,600 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330400)  (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  885,600
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าอาหารเสริม(นม)   
แยกเป็น  
      1. ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีเป็นเงิน 
436,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อนมพร้อมดื่มยูเอชทีหรือพลาส-
เจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี 
       2. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 
168,800 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อนมพร้อมดื่ม  ยูเอชทีหรือพลาส-
เจอร์ไรส์  ปริมาตร 200 ซีซี    
       3. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหนองบัวดอนไผ่  เป็นเงิน 
31,200  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อนมพร้อมดื่มยูเอชทีหรือพลาส-
เจอร์ไรส์  ปริมาตร  200 ซีซี    
       4. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย  เป็นเงิน 
156,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อนม พร้อมดื่มยูเอชทีหรือพลาส-
เจอร์ไรส์  ปริมาตร 200 ซีซี    
       5.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบล
นิเวศน์  เป็นเงิน 93,600  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อนมพร้อมดื่มยูเอชที
หรือพลาสเจอร์ไรส์  ปริมาตร  200  ซีซี   
       -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
       หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 
 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 200,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา(ส านักปลัด) ตั้งไว้  200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษาให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 

      



 

  
งบลงทุน รวม 98,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 98,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ตู้ล็อคเกอร์) จ านวน 33,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ตู้ล็อคเกอร์) (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  33,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร(ตู้ล็อคเกอร์) เหล็ก แบบ 6 ช่อง  ขนาด  
ไม่น้อยกว่า 40*90*60 ซม. ราคาหลังละ  5,500  บาท จ านวน 6 หลัง 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลต าบลนิเวศน์ก าหนด  
       เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ราคาท่ีสามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์ 
ของทางราชการ 
 

      

    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเปิด จ านวน 11,800 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)(ส านักปลัด) ตั้งไว้  11,800 บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร (มอก.ขนาด2บาน)
ราคาหลังละ 5,900 บาท จ านวน 2 หลัง 
      อ้างอิงตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม  2563 

      

    
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 11,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 11,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ  ขนาดไม่
น้อยกว่า 40*110*80 ซม.  ราคาหลังละ  5,500 บาท จ านวน 2 หลัง     
ตามรายละเอียดของเทศบาลต าบลนิเวศน์ก าหนด 
        เนื่องจากไม่มีราคาตั้งไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ราคาท่ีสามารถจัดซื้อได้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ 

 

 

 

 

      



 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 34,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (ส านักปลัด) ตั้งไว้  
34,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคาเครื่องละ 
17,000 บาท   จ านวน 2 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า
จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  จ านวน 
 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
      อ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  เดือน
พฤษภาคม 2563  
 

      

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 8,600 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้  8,600 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300 บาท 
 จ านวน 2  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
 

      



 
 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า1
ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
      อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย จ านวน 340,000 บาท 

      

  อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย (ส านักปลัด) ตั้งไว้  340,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
    1.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 320,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยใน
ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่ 2 
    2.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย (ส านักปลัด) ตั้งไว้  20,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยในโครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (ส านักปลัด)  ตั้งไว้  100,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (ส านักปลัด)ต้ังไว้ 80,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
ในภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่  2 

 

 

      



      2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (ส านักปลัด)ต้ังไว้ 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ในโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
 พ.ศ. 2563 

 
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 100,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม จ านวน 100,000 บาท 

      

  อุดหนุนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 100,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมในโครงการเข้าค่ายแอโรบิคนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศ  ตามหนังสือ ที ่ศธ 04331.09/178  ลงวันที่  25  มิถุนายน 
 2564 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 829,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 509,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 144,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 144,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
       -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
 
 

      



 

   
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
การส่งเสริมการด าเนินการและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  การส่งเสริมการด าเนินการและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด) ตั้งไว้  10,000  บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 
  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ  
(ส านักปลัด) ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อหรือไม่ติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) การป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า (ส านักปลัด) ตั้งไว้  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อ่ืนๆเป็นต้น 
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. 
 พ.ศ.2559 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

      



 

    
ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จ   
พระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เช่น ค่าตอบแทน       
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น 
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3842  ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563 และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 200,000 บาท 

      

  ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(ส านักปลัด) ตั้งไว้ 
200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ใช้
ประกอบการรักษา เช่น ค่าน้ ายา พ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท สารเคมี และ
วัคซีนอ่ืนๆ ในการก าจัดยุงป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุง และโรคพิษสุนัขบ้า
ฯลฯ 
 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 320,000 บาท 

      

  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (ส านักปลัด) ตั้งไว้  320,000  บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนในการด าเนินงานตาม
แนวทางตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่บ้านละ 20,000 บาท
จ านวน 16 หมู่บ้าน  
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

      



 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,943,980 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,195,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,195,680 บาท 

   
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,645,800 บาท 

      

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)(กองช่าง) ตั้งไว้  1,645,800  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
จ านวน  5 อัตรา   แยกเป็น 
    1.ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง จ านวน 1 อัตราๆละ 35,220 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  422,640   บาท 
    2.ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จ านวน 1อัตราๆ ละ
31,340 บาท/เดือน เป็นเงิน  376,080  บาท 
    3. ต าแหน่งนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตราๆละ 13,320 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 159,840 บาท 
    4. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตราๆละ 24,270 บาท/เดือน
เป็นเงิน 291,240  บาท 
    5. ต าแหน่งวิศวกรโยธา จ านวน 1 อัตราๆละ 33,000 บาท/เดือน   
เป็นเงิน  396,000  บาท 
          -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้  
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน (220200)(กองช่าง) ตั้งไว้  10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานเทศบาล  
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 

      

  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)(กองช่าง)  ตั้งไว้ 60,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ ที่ควร
ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด       
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

      



 
 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 464,880 บาท 

      

  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(กองช่าง) ตั้งไว้  464,880  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง 
ดังนี้ 
      1.ต าแหน่ง ผช.นายช่างไฟฟ้า จ านวน 1อัตราๆละ 13,030 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  156,360  บาท 
      2.ต าแหน่ง ผช.นายช่างเครื่องกล  จ านวน 1 อัตราๆละ 14,320 บาท/
เดือน  เป็นเงิน  171,840 บาท 
      3.ต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ  จ านวน 1 อัตราๆละ 13,310บาท/เดือน
เป็นเงิน  159,720  บาท 
         -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 15,000 บาท 

      

  ค่าเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (220800)(กองช่าง)  ตั้งไว้ 15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ     
     - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้ 
      พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 2,744,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)(กองช่าง) ตั้งไว้ 
10,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีค าสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
      -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
 
 

      



 
 

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  ประเภทค่าเช่าบ้าน(310400) (กองช่าง) ตั้งไว้  60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล 
     -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 42,000 บาท 

      

  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(กองช่าง )ต้ังไว้ 42,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า   
       -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการะเบียบดังนี้  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,122,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
สัมภาระ ค่าล้างและเปลี่ยนน้ ายาปรับอากาศค่าบริการก าจัดปลวก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อวิทยุฯ  ค่าล้างฟิล์มของเทศบาล
ต าบลนิเวศน์  ฯลฯ 
       เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 254 ลงวันที ่
 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 

      



 
 

    
ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 972,000 บาท 

      

  ค่าจ้างเหมาพนักงาน (กองช่าง)ตั้งไว้  972,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาพนักงาน ดังนี้ 
     -ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 9 อัตราๆละ 9,000 บาท   
เป็นเงิน   972,000  บาท 
        -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
         หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
-ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขต จ านวน 20,000 บาท 

      

  ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขต (กองช่าง) ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขตให้กับส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  เช่น 
ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ทางสาธารณประโยชน์ 
เป็นต้น 
 

      

    
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (กองช่าง) ตั้งไว้   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆส าหรับ
คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจ า ,
พนักงานจ้าง ฯลฯ  
      -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง ) ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลใน
การเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าท่ีพัก 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการ 
      -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ. 2561 
 

      



 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  (กองช่าง ) ตั้งไว้  50,000  บาท       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอ้ี  ฯลฯ 
      -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้                    
      หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว254  ลงวันที่ 
15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 1,110,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุส านักงาน (330100)(กองช่าง )  ตั้งไว้  50,000 บาท 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง กระดาษ
เขียนแบบ เครื่องมือเขียนแบบ กระดาษไข  แบบพิมพ์  แฟ้ม  
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)(กองช่าง ) ตั้งไว้  200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า 
 ปลั๊ก,หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ทดแทนส่วนที่ช ารุด สึกหรอหรือ เสื่อมสภาพตาม
การใช้งาน หรือประกอบ ติดตั้งใหม่ ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
  

      

   
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 500,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)(กองช่าง )ตั้งไว้  500,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและการประปา เช่น ไม้ต่างๆ สี  ปูนซีเมนต์ ลูกรัง 
หินคลุก ท่อ คสล. ใบไฟเบอร์ ประแจปากตายข้างแหงน กล่องเครื่องมือ 
ท่อ PVC ฯลฯ 
  

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)(กองช่าง) ตั้งไว้  50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  เช่น แบตเตอรรี่,ยางนอก, 
ยางใน  ฯลฯ 
 
 
 
 

      



 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)(กองช่าง ) ตั้งไว้ 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์/รถจักรยานยนต์/ 
เครื่องตัดหญ้า เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันหล่อลื่น  ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
   

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(กองช่าง )  ตั้งไว้
150,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม ฯลฯ  ในกิจการประปา
เทศบาลต าบลนิเวศน์  
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) (กองช่าง ) ตั้งไว้ 10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุจัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  เช่น  ไม้อัด
พู่กัน  แปรงทาสี   สี   ผ้าด้ายดิบ  เป็นต้น 
 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)(กองช่าง)  ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม เช่น เสื้อปฏิบัติงาน รองเท้าบูท  ถุงมือ  ถุงเท้า หมวก ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)(กองช่าง )  ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื้อค่าหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุส ารวจ จ านวน 10,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุส ารวจ (331620) (กองช่าง)  ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุส ารวจ เช่น เทปวัด  ตลับเมตร   เครื่องวัด อุปกรณ์กล้อง
ส ารวจ เครื่องมือแกะสลัก บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ 
 
 

      



 
 
 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 400,000 บาท 

      

  ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)(กองช่าง ) ตั้งไว้  400,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าไฟฟ้าในกิจการประปาเทศบาลต าบลนิเวศน์   
      -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่ 15 
มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
 
 
 

      

  
งบลงทุน รวม 4,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 4,300 บาท 

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เครื่องพิมพ์แบบฉีด (Ink Tank Printer) ตั้งไว้   4,300  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank 
 Printer)  จ านวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า
19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า
ต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 
 1 ช่อง 
 
 
 
 
 

      



 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 815,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 815,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 815,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 10 จ านวน 45,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง)  ตั้งไว้ 
45,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านดอนไผ่ หมู่ที ่10 จากสามแยกถนน รพช.-ไปทาง 
บ้านนางบุญร่วม จันทร์แก้ว จ านวน 3 ต้น 
   อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 090 
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 จ านวน 75,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง)  ตั้งไว้ 
75,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านท่าเยี่ยม  หมู่ที่ 4 
ช่วงที่ 1 จากบ้านนายสง่า - ไปทางทิศใต้บ้าน จ านวน 4 ต้น 
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายมงคล ศรีสนาม - ไปทางทิศตะวันตก จ านวน 1 ต้น 
อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 088 
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนิคม หมู่ที่ 5 จ านวน 45,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง)  ตั้งไว้ 
45,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านนิคม หมู่ที ่5 จากสี่แยกกองทุนหมู่บ้าน - ไปทาง
ทิศตะวันตก จ านวน 3 ต้น 
     อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 

      



 
 
 

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 จ านวน 170,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด  (กองช่าง) ตั้งไว้   
170,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านชัยคาม หมู่ที ่6 จุดเริ่มต้นศาลากลางหมู่บ้าน
จุดสิ้นสุดไปทางอ่างธวัชชัย 
       อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
      -เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 จ านวน 300,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง)  ตั้งไว้ 
300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านชยัคาม หมู่ที ่6  จุดเริมต้นสุดเสาไฟเดิมทิศเหนือ
บ้าน  จุดสิ้นสุดไปทางอ่างธวัชชัย จ านวน 20 ต้น 
       อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 089 
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 

      

    
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอนไผ่  หมู่ที่ 10 จ านวน 30,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง บ้านดอนไผ่   หมู่ที ่10 จากหน้าบ้านนายมงคล เวียงสิมา  ไปทาง
บ้านนางรัชนี พิศักดิ์  ติดตั้งชุดโคมไฟ จ านวน  5  ชุด 
      อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 

 

      



 

 

    
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 จ านวน 150,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง) ตั้งไว้ 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดในโครงการ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านชยัคาม หมู่ที ่6 ขนาด 30 KVA จ านวน 1 เครื่อง 
     อ้างอิงตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 
    -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการตามพระราชด าริต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเขตต าบลนิเวศน์ (ส านักปลัด)  ตั้งไว้
20,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการตามพระราชด าริต่างๆในเขตเทศบาลต าบลนิเวศน์ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 

 

 

 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ในโครงการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนเทศบาลต าบลบ้านนิเวศน์ในโครงการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด (ส านักปลัด)   
ตั้งไว้   20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการ
อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  
ตามหนังสือ ที่ รอ  0023.12/ว 726 ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2564 
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

      

  ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา (331300)(ส านักปลัด) ต้ังไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการออกก าลังกาย  เช่น ลูกเปตอง  ตาข่าย 
ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ  เป็นต้น 
  

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่(ส านักปลัด) 
ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัด
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

      

 

 



 
 
 

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวต จ านวน 5,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวต (ส านักปลัด) 
ตั้งไว้  5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอธวัชบุรี ในโครงการจัด
งานประเพณีบุญผะเหวต ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2563 
 

      

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีสรงกู่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณีสรงกู่ (ส านักปลัด) ตั้งไว้ 
20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงาน
ประเพณีสรงกู่ ตามหนังสือ ที ่รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
       -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2)พ.ศ. 2563 
 

      

    
อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป จ านวน 5,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการสมมาน้ าคืนเพ็งเส็งประทีป(ส านักปลัด) 
ตั้งไว้  5,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอธวัชบุรีในโครงการ สมมา
น้ าคืนเพ็งเส็งประทีป ตามหนังสือ ที่ รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
 2564            
        -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการขุดลอกหนองขี้หิน บ้านนิคม หมู่ที่ 5 จ านวน 200,000 บาท 

      

  โครงการขุดลอกหนองขี้หิน บ้านนิคม หมู่ที ่5 (กองช่าง) ตั้งไว้ 
200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดลอกหนองขี้หิน บ้านนิคม  
หมู่ที่ 5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  5,300  ลบ.ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ    ตามแบบและรายละเอียดที่เทศบาลต าบลนิเวศน์ก าหนด 
 
 

      

 
งานก่อสร้าง รวม 2,613,800 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,613,800 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,613,800 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ 2) บ้านนิคม หมู่ที่ 5 จ านวน 214,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2)  
(กองช่าง) ตั้งไว้  214,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 
118 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0 - 0.5 เมตร  จุดเริ่มต้น สามแยกหน้าบ้านนายสามารถ ผะอบเหล็ก 
จุดสิ้นสุด บ้านนางแพงศรี นาคูณ   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
     ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 060 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมพล  หมู่ที่ 2 จ านวน 99,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจอมพล  หมู่ที่ 2 (กองช่าง) 
ตั้งไว้  99,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 32 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 -0.5 
 เมตร จุดเริ่มต้น สุดถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด ไปทางทิศตะวันออก 
      ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 054 
 

      



 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 10 จ านวน 152,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 10 (กองช่าง) 
ตั้งไว้   152,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 - 10 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.5 เมตร 
   ช่วงที ่1 จุดเริ่มต้น หน้าวัดบ้านดอนไผ่ จุดสิ้นสุด ไปทางบ้านหนองบัว 
   ช่วงที ่2 จุดเริ่มต้น สี่แยกบ้านนายประสาร บุญรังษ ีจุดสิ้นสุด ทางหลวง
ชนบท งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. 
มอก. ชั้น 3  ความยาว  22  เมตร ข้างคลองชลประทาน ไปทางบ้านไก่ป่า 
จ านวน 4 จุด    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
       ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์  มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 070 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม  หมู่ที่ 5 จ านวน 470,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 5 (กองช่าง) ตั้งไว้ 
470,000 บาท  ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 122 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 759 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.5 เมตร  จุดเริ่มต้น สุด
ถนน ค.ส.ล.เดิม  จุดสิ้นสุด ไปทางศูนย์หม่อนไหม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
     ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 060 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง  หมู่ที่ 8 จ านวน 499,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (กองช่าง) 
ตั้งไว้  499,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 197 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 788 ตารางเมตร   ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 -0.50 
เมตร  จุดเริ่มต้น ถนน ค.ส.ล. เดิม  จุดสิ้นสุด ไปทางบ้านตาเสือ  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
      ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 066 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) จ านวน 319,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชี้ช้าง หมู่ที่ 8 (จุดที ่2) 
(กองช่าง) ตั้งไว้  319,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ระยะทาง 
113 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 492.5 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0- 0.5 เมตร  จุดเริ่มต้น สี่แยกหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
จุดสิ้นสุด  ไปทางบ้านหนองเดิด    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
         ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 066 
 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย   หมู่ที่ 7 จ านวน 243,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย หมู่ที่ 7 (จุดที ่1) 
(กองช่าง) ตั้งไว้  243,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.0 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
 125 เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร  งานขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
 39 ตร.ม.   จุดเริ่มต้น ข้างวัดบ้านประตูชัย   จุดสิ้นสุด ไปทางหนองสิม 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
        ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์  มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 064 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย หมู่ที่ 16 จ านวน 196,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย หมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 
 196,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 111 เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 333 ตารางเมตร   จุดเริ่มต้น สามแยกข้างบ้านนาย
บุญตรี สุ่มมาตย์   จุดสิ้นสุด หน้าบ้านนายสิทธิพร น้อยวิมล    พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
         ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์  มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 080 
 
 
 
 
 
 

      



 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2) จ านวน 67,800 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประตูชัย หมู่ที่ 7 (จุดที ่2) 
(กองช่าง) ตั้งไว้  67,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
46 เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร    จุดเริ่มต้น 
สามแยกข้างบ้านนายส าราญ จตุเทน   จุดสิ้นสุด บ้านนายสมหมาย กุดเสนา 
       ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์  มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 064 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเดิด หมู่ที่ 12 จ านวน 226,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองเดิด  หมู่ที่ 12  
(กองช่าง) ตั้งไว้  226,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 
 89.5 เมตร   หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0 - 0.5 เมตร  จุดเริ่มต้น สามแยกหน้าบ้านนายกุน ศิริสุวรรณ 
จุดสิ้นสุด ถนน ค.ส.ล. เดิมข้างบ้านนายปัญญา ยิ่งก าแหง   พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
           ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์  มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 074 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแถม  หมู่ที่ 3 จ านวน 123,000 บาท 

      

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแถม หมู่ที่ 3 (กองช่าง) 
ตั้งไว้ 123,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 47 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 196 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.5 
เมตร  จุดเริ่มต้น ทางหลวง รอ.3039   จุดสิ้นสุด เมรุบ้านเหล่าแถม 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
        ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลนิเวศน์ มฐถ.1-01 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ผ.02 หน้า 056 
 

      

   
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้ 5,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาในงานก่อสร้าง 
 
 
  

      



 
แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)(ส านักปลัด)  ตั้งไว้    20,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย แกลบ แกลบด า ดินปลูก   
พันธุ์พืช พันธ์ไม้ กล้าไม้ ถุงเพาะพันธุ์กล้าไม้  จอบ เสียม พลั่ว และอ่ืนๆ      
ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ    
 

      

 


