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          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562     

 เทศบาลต าบลนิเวศน์ 

 อ าเภอ ธวชับรีุจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

         

                    ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 43,105,000 บาทจา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
แยกเป็น 

  แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

  
 

งานบรหิารท ั่วไป รวม 16,750,020 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 8,923,720 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,508,720 บาท 
  

   
เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 695,520 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิเดอืน นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
(210100)     (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้ 695,520 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กน่ายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
1.ต าแหน่งนายกเทศมนตรี อตัราเงนิเดอืนละ  27,600  บาท  เป็นเงนิ    
331,200  บาท 
2.ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี2คน อตัราเงนิเดอืนละ15,180 บาท/คน
เป็นเงนิ 364,320 บาท 
       เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
       -หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2554  

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี  (210200)(ส านกัปลดั)   
ต ัง้ไว้ 120,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหแ้ก่
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี     ดงัน้ี 
  1. ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อตัราเดอืนละ  4,000  บาท                 
เป็นเงนิ    48,000   บาท 
  2. ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อตัราเดอืนละ 3,000 บาท/คน    
เป็นเงนิ  72,000   บาท 
            เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
          -หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30กนัยายน 2554เรือ่ง ประกาศระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554  

      

  



   
เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่ตอบแทนพเิศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี (210300)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 120,000 บาท  เพือ่จา่ย
เป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษใหแ้กน่ายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี 
 ดงัน้ี 
 1.ต าแหน่งนายกเทศมนตรี  อตัราเดอืนละ  4,000 บาท 
 เป็นเงนิ   48,000 บาท 
 2.ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อตัราเดอืนละ 3,000บาท/คน    
เป็นเงนิ  72,000 บาท 
            เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
           -หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2554  

      

  

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 

จ านวน 198,720 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการและทีป่รกึษาของนายกเทศมนตรี
(210400)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 198,720 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน
รายเดอืนของเลขานุการและทีป่รกึษานายกเทศมนตรี ดงัน้ี 
     1. ต าแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 9,660 บาท 
 เป็นเงนิ  115,920  บาท 
     2. ต าแหน่งทีป่รกึษานายกเทศมนตรี อตัราเดือนละ 6,900 บาท    
เป็นเงนิ  82,800  บาท     
             เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
            -หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ
ที ่มท 0809.7/ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและ
สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่น
ต าบล พ.ศ. 2554  
   

      

  
   

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,374,480 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (210600)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 1,374,480 บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่ตอบแทนรายเดอืน ใหแ้ก ่
  1. ต าแหน่งประธานสภาเทศบาล อตัราเดอืนละ 15,180 บาท            
เป็นเงนิ  182,160  บาท  
  2. ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาล อตัราเดอืนละ 12,420 บาท      
เป็นเงนิ 149,040  บาท    
  3. ต าแหน่งสมาชกิสภาเทศบาล จ านวน 9 คน อตัราเดอืนละ
9,660 บาท/คน  เป็นเงนิ 1,043,280 บาท  
             เป็นไปตามระเบยีบ และหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
           - หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบยีบกระทรวง  
มหาดไทย  วา่ดว้ยเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2554  

      

  



   
เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 6,415,000 บาท 

  
   

เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 5,165,280 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน(220100)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้  
5,165,280  บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นเงนิ
ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ า  จ านวน  15  อตัรา  
ประกอบดว้ย  แยกเป็น 
     1. ต าแหน่งปลดัเทศบาล จ านวน  1 อตัรา ๆละ 50,670 บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ   608,040  บาท 
     2. ต าแหน่ง รองปลดัเทศบาลจ านวน 1 อตัราๆละ 32,450  บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ  389,400  บาท 
     3. ต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดั 1 อตัราๆละ 33,000  บาท/เดอืน      
เป็นเงนิ  396,000  บาท 
     4  ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 1 อตัราๆละ 32,450  บาท/เดอืน   
เป็นเงนิ  389,400  บาท 
     5. ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายปกครอง  1 อตัราๆละ  30,220 บาท/เดอืน   
เป็นเงนิ  362,640   บาท 
     6. ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายธุรการ 1 อตัราๆละ 29,680 บาท/เดอืน   
เป็นเงนิ  356,160  บาท 
     7. ต าแหน่งนกัป้องกนับรรเทาสาธารณภยั1อตัราๆละ 27,480 บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ 329,760 บาท 
     8. ต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 1 อตัราละ 28,560 บาท/
เดอืน   เป็นเงนิ 342,720  บาท  
     9. ต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัราๆละ 26,460  บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ   317,520 บาท 
     10. ต าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล 1 อตัราๆละ 28,030  บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ   336,360 บาท 
     11. ต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 1 อตัราๆละ 18,060  บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ  216,720  บาท 
     12. ต าแหน่งนกัจดัการงานท ั่วไป1 อตัราๆละ  26,980  บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ  323,760  บาท 
     13. ต าแหน่งเจา้พนกังานทะเบยีน 1 อตัราๆละ  21,620 บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ  259,440  บาท 
     14. ต าแหน่งนกัจดัการงานทะเบยีนและบตัร 1 อตัราๆละ  
24,010 บาท/เดอืน   เป็นเงนิ  288,120  บาท 
     15. ต าแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข 1 อตัราๆละ 20,770 บาท/เดอืน
เป็นเงนิ  249,240  บาท 
           เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดงัน้ี 
           -พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535  

      

          
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 306,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (220300) (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว ้ 306,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานฯ 
ทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด 
           เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี   
         -พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  



   
คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 275,760 บาท 

  

      

  ประเภทคา่จา้งประจ า (220500)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  275,760 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าและปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้กลู่กจา้งประจ า 
จ านวน 1 อตัรา ดงัน้ี 
         1.ต าแหน่งนกัวชิาการประชาสมัพนัธ์ จ านวน 1 อตัราๆละ 
 22,980  บาท/เดอืน เป็นเงนิ 275,760   บาท 
            เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
          - พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 639,960 บาท 
  

      

  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง (220700)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 639,960 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น
หน่วยงานส านกัปลดัเทศบาล  ดงัน้ี 
            1.ต าแหน่งผช.จพง.ประชาสมัพนัธ์  จ านวน1 อตัราๆละ12,620
บาท/เดอืน  เป็นเงนิ 151,440 บาท 
            2.ต าแหน่งผช.จพง.ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั จ านวน  1 อตัรา  
อตัราละ 12,570 บาท/เดอืน เป็นเงนิ 150,840 บาท 
            3.ต าแหน่ง ผช. จพง.ธุรการ จ านวน  1 อตัราๆละ12,540 บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ  150,480  บาท  
           4.ต าแหน่ง ผช.นกัจดัการงานท ั่วไป จ านวน 1 อตัราๆละ   
15,600 บาท/เดอืน  เป็นเงนิ 187,200 บาท 
            เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
          - พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จ านวน 28,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังานจา้ง (220800)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
28,000 บาท   แยกเป็น 
          1. คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไปและพนกังานจา้งตาม
ภารกจิ  ต ัง้ไว้  28,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว
ใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไปและพนกังานจา้งตามภารกจิ      
            เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ดงัน้ี 
          - พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและ
เงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 7,430,600 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 348,600 บาท 

  
   

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 25,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่(310100)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 25,000 บาท แยกเป็น   
          1.คา่ตอบแทนจดัเก็บขอ้มูลเพือ่วางแผนพฒันาทอ้งถิน่ ต ัง้ไว้ 
15,000  บาท    เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนจดัเก็บขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิน่  ฯลฯ  
          2.คา่ตอบแทนผูไ้ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นกรรมการในงานราชการ   
ต ัง้ไว้    5,000  บาท   เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนคณะกรรมการผูท้ี่
ไดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นคณะกรรมการสอบสวน หรือกรรมการอืน่ 
 
  

      

  



          3.คา่ตอบแทนสมาชกิ อปพร.หรือบคุคลอืน่ทีม่ีค าส ั่งใหป้ฏบิตัิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.  ต ัง้ไว้  5,000   บาท    เพือ่จา่ยเป็น
คา่ตอบแทนสมาชกิ อปพร.หรือบคุคลอืน่ทีม่คี าส ั่งใหป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่ปท.  
               เป็นไปตาม  ระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
              -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 พ.ศ. 2560  

   
คา่เบีย้ประชุม จ านวน 10,000 บาท 

  
      

  ประเภทคา่เบีย้ประชุม  (310200)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  10,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ประชุม /เบีย้ประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ   
เลขานุการ ฯลฯ ตามระเบยีบของทางราชการก าหนด   

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 273,600 บาท 
  

      

  ประเภทคา่เชา่บา้น (310400)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   273,600  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น 
                เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
              -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
              -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
              -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 40,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  (310500)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
40,000 บาท   เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรแก่พนกังาน
เทศบาล/ลูกจา้งประจ า   ตามระเบยีบทีก่ าหนด 
                เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา  ระเบยีบ  ดงัน้ี  
              - พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุร พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
              - ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิาร
เกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
              - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
              - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 5,562,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

คา่โฆษณาและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่โฆษณาและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   30,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ประชาสมัพนัธ์ขา่วทางวทิยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ หรือ
สิง่พมิพ์ตา่งๆการจดัพมิพ์แผน่พบัเอกสารหนงัสอื เพือ่เผยแพรก่จิการของ
เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
         เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
       -หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถินุายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่
สาธารณูปโภค 

      

  



 

    
คา่จา้งเหมาดแูลเว็ปไซต์ จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาดแูลเว็ปไซต์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  15,000  บาท เพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งเหมาดแูลเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลนิเวศน์  เชน่ คา่ตอ่ทะเบยีน
โดเมน  คา่ตอ่สญัญาเชา่เว็ปโฮสตงิ  ปรบัปรุงขอ้มลูฯ และด าเนินการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง  
          เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
        - หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  
    

คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาบรกิาร (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  100,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งเหมาสมัภาระ คา่ลา้งและเปลีย่นน ้ายาปรบัอากาศ   คา่บรกิารก าจดั
ปลวก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล  คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  สือ่วทิยุฯ  คา่ลา้งฟิล์ม
ของเทศบาลต าบลนิเวศน์  ฯลฯ 
       เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
     - หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 
 

      

  
    

คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 3,300,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาพนกังาน (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   3,300,000 บาท เพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งเหมาพนกังานดงัน้ี 
                - คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 6 อตัรา ๆละ 9,000 บาท    
เป็ นเงนิ   648,000  บาท          
                - คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 26 อตัรา ๆละ 8,500 บาท  
เป็ นเงนิ   2,652,000  บาท          
               โดยปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่
 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559 
  

      

  
    

คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จ านวน 42,000 บาท 

  

      

  คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  42,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร ในงานราชการส านกังานเทศบาลต าบลนิเวศน์    
            เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
          - หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523   
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
 

    
คา่ใชจ้า่ยในการก าจดัขยะ จ านวน 600,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการก าจดัขยะ(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  600,000  เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการก าจดัขยะ 
          เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
         -หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
    ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 

      

  
    

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   200,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆและคา่ลงทะเบยีนอบรมสมัมนาตา่งๆ 
ส าหรบัคณะผูบ้รหิาร,สมาชกิสภาเทศบาล,พนกังานเทศบาล,ลูกจา้งประจ า, 
พนกังานจา้ง ฯลฯ   
             เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ ดงัน้ี  
           -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

      

  
    

คา่เย็บเลม่หนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื วารสาร และเทศบญัญตัติา่ง ๆ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  คา่เย็บเลม่หนงัสอื เขา้ปกหนงัสอื วารสาร และเทศบญัญตัติา่งๆ(ส านกัปลดั) 
ต ัง้ไว้  5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่เย็บเล่ม / เขา้ปกหนงัสอืตลอดจน
หนงัสอือืน่ ๆ ในหน้าทีเ่ทศบาล   อาทเิชน่  คา่เย็บเลม่หนงัสอืเทศบญัญตัิ
ต าบล  แผนพฒันาต าบล   เป็นตน้ 
            เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
         - หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 

      

  
    

คา่รบัวารสาร จ านวน 15,000 บาท 

  

      

  คา่รบัวารสาร (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 15,000  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัวารสาร 
หนงัสอืพมิพ์และสิง่พมิพ์ตา่งๆ ใหก้บัเทศบาล และทีอ่า่นหนงัสอืพมิพ์
ประจ าหมูบ่า้น 
        - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
       หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ (320200)(ส านกัปลดั) 
ต ัง้ไว้รวม    20,000   บาท    แยกเป็น 
        1.คา่เล้ียงรบัรอง ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง
ตอ้นรบัคณะบคุคล และคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเทศบาลเชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่ และ
คา่น ้าดืม่ เป็นตน้ 
 
 

      

  



   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัจดัการเลือกต ัง้นายกเทศมนตรี สมาชกิสภาฯ จ านวน 500,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยส าหรบัด าเนินการจดัการเลือกต ัง้ ส าหรบัผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   500,000  บาท  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ กรณีครบ
วาระหรือแทนต าแหน่งทีว่า่ง     
        เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
       -พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที1่3 
  พ.ศ. 2552  
       -พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542   
 

      

  
    

คา่ใชจ่า่ยโครงการวนัเทศบาล จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยโครงการวนัเทศบาล (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  5,000  บาท  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเทศบาล เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่ คา่วสัดุ อปุกรณ์ ฯลฯ  เป็นตน้ 
          เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
        -พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที1่3) 
 พ.ศ. 2552 
        -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยจดังานพธิีตา่งๆ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการจดังานพธิีการตา่งๆ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  5,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือพวงมาลา  พวงมาลยั  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้
ฯลฯ ในงานรฐัพธิีหรืองานพธิีการตา่งๆ 
        เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
        -พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่13 
 พ.ศ. 2552) 
        -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ 
 อปท. พ.ศ.2559 
     

      

  

    
คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัฝึกอบรมและศกึษาดูงานคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ ทต. 
พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และผูน้ าชุมชน 

จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยโครงการจดัฝึกอบรมศกึษาดูงานคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ ทต.
พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และผูน้ าชุมชน (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้
300,000 บาทเพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัฝึกอบรมศกึษาดงูาน
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ ทต.พนกังานเทศบาลลูกจา้ง  เชน่ คา่อาหารคา่
เครือ่งดืม่/อาหารวา่ง คา่ทีพ่กั คา่ตอบแทนวทิยากร คา่เอกสารและวสัดุ
ประกอบการอบรมคา่ใช้จา่ยในพธิี เปิด-ปิด บรหิารโครงการ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้       
       - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

      

  



 

    
คา่ใชจ้า่ยในโครงการรกัษ์น ้ารกัษ์ป่ารกัแผน่ดนิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการรกัษ์น ้ารกัษ์ป่ารกัแผน่ดนิ(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้
10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรกัษ์น ้ารกัษ์ป่ารกั
แผน่ดนิ เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ วสัดุอปุกรณ์ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่พนัธ์กลา้ไม ้ฯลฯ 

      

  
    

คา่เดนิทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  300,000 บาท 
เพือ่จา่ยคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาของพนกังาน
เทศบาล  ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง  คณะผูบ้รหิาร  และสมาชกิสภาฯ 
ฯลฯ 
            - เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2561  

      

  
    

โครงการวนัทอ้งถิน่ไทย จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   5,000   บาท    
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย เชน่คา่อาหาร คา่อาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่ คา่วสัดุอปุกรณ์ คา่ดอกไม ้พานพุม่ พานมาลา ฯลฯ  
เป็นตน้ 
            เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
        -พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 (แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่13 
 พ.ศ. 2552) 
        -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน 
การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ 
อปท. พ.ศ.2559 

      

  
    

ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
10,000  บาท   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปลูกป่าเฉลมิ            
พระเกียรต ิเชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ คา่พนัธุ์กลา้ไม ้ฯลฯ 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัย์สนิ(320400)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้ 
100,000   บาท   แยกเป็น 
          1. คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ ต ัง้ไว้   100,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์รกัษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ทีช่ ารุดเสยีหาย เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
 เครือ่งปรบัอากาศ  รถยนต์ราชการ ฯลฯ 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 825,000 บาท 
  

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่วสัดุส านกังาน (330100)(ส านกัปลดั) ต ัง้
ไว้  100,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 
เชน่  กระดาษ  แฟ้ม  ดนิสอ ปากกา แบบพมิพ์  เครือ่งมือเขยีนแบบ ฯลฯ 
   

      

  



   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท 

  
      

  ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (330200)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว ้ 5,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้าและ วทิยุ เชน่หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, 
ปล ัก๊ไฟ  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั(330300)(ส านกัปลดั)   ต ัง้ไว้   
30,000  บาท   เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัและวสัดทุีใ่ชท้ าความ
สะอาดและอปุกรณ์อืน่ ๆ เชน่ แปรง ไมก้วาด ผงซกัฟอก สบู ่หมอ้  กระทะ 
 ถว้ยชาม ชอ้น- สอ้ม  ถงัขยะ ฯลฯ                

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 100,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ (330700)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
100,000บาท เพือ่จา่ยคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ และขนสง่ เชน่ แบตเตอรี่
ยางนอก,ยางใน  ฯลฯ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่  จ านวน 500,000 บาท 
  

      
  ประเภทคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ (330800)(ส านกัปลดั)   ต ัง้ไว้ 

  500,000 บาท เพือ่เป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิ และคา่น ้ามนัหลอ่ลืน่  ฯลฯ      
      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ (331100)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  
10,000  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดจุดัท าป้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
 เชน่  ไมอ้ดั  พูก่นั   แปรงทาส ี  ส ี  ผา้ดา้ยดบิ  เป็นตน้ 

      

  
   

วสัดเุครือ่งแตง่กาย จ านวน 20,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดเุครือ่งแตง่กาย (331200)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือชุดปฏบิตักิาร ใหก้บัพนกังาน/เจา้หน้าที ่ปฏบิตังิาน
ภาคสนาม เชน่ เสือ้ปฏบิตังิาน รองเทา้บทู ถุงมอื  ถุงเทา้ หมวก ฯลฯ   

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ (331400)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  50,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่  แผน่จดัเก็บขอ้มลู ผา้หมกึ
ส าหรบัเครือ่งพมิพ์  โปรแกรมและอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร์        

      

  
   

วสัดอุืน่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่วสัดุอืน่ๆ (331700)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  10,000  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดแุละอปุกรณ์อืน่ ทีไ่มจ่ าแนกเขา้ประเภทวสัดุ 
ใดได ้เชน่ กรวย  สญัญาณไฟจราจร กระบอง  ฯลฯ  เป็นตน้   

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 695,000 บาท 
  

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท 

  
      

  ประเภทคา่ไฟฟ้า (340100)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  500,000 บาท  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ไฟฟ้าของส านกังานเทศบาลต าบลนิเวศน์และไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 

      

  
   

คา่น ้าประปาคา่น ้าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่น ้าประปา (340200)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   30,000   บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือน ้าดืม่เพือ่อปุโภคและบรโิภคในส านกังานเทศบาล
ต าบลนิเวศน์  ฯลฯ     

      

  
   

คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 15,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่โทรศพัท์ (340300)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  15,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัส านกังานเทศบาลต าบลทีใ่ชใ้นการตดิตอ่
ราชการ  ฯลฯ 
 

      

  



 

   
คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 30,000 บาท 

  
      

  ประเภทคา่ไปรษณีย์ (340400)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  30,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ้ือไปรษณียากร คา่ลงทะเบยีน  คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิ     
คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์  ฯลฯ    

      

  
   

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม (340500)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
120,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบ
อนิเตอร์เน็ต   คา่ธรรมเนียมในการใชบ้รกิาร   ฯลฯ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 383,700 บาท 
  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 383,700 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       
  

    
เกา้อีพ้นกัพงิ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเกา้อีพ้นกัพงิ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 10,000 บาท   เพือ่จา่ยเป็น    
คา่จดัซ้ือเกา้อีพ้นกัพงิ จ านวน 2 ตวั ๆละ 5,000 บาท  
       เน่ืองจากไมม่ีราคาต ัง้ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเป็น 
ตอ้งใช้ราคาทีส่ามารถจดัซ้ือไดใ้นทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึความประหยดัและ
ประโยชน์ของทางราชการ 
       ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 

      

  
    

จดัซ้ือโตะ๊ส านกังาน จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่
จดัซ้ือโตะ๊ท างาน จ านวน 2 ตวัๆละ 10,000 บาท  
        เน่ืองจากไมม่รีาคาต ัง้ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเป็น 
ตอ้งใช้ราคาทีส่ามารถจดัซ้ือไดใ้นทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึความประหยดัและ
ประโยชน์ของทางราชการ 
         ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 

      

  
    

ตูจ้ดัเก็บเอกสาร จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร (มอก.)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 5,500  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซ้ือตูเ้หล็กจดัเก็บเอกสาร (มอก.)จ านวน1หลงั 
      อา้งองิตามราคามาตรฐานครภุณัฑ์ของส านกังบประมาณ มนีาคม 2560 

 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       
  

    
คา่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน 21,000 บาท 

  

      

              คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
 21,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท    
            คณุลกัษณะพื้นฐาน  
           - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ
ดกีวา่ ดงัน้ี   
           1) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 
 3.0GHz  และมหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก  ( Graphics  
Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ 

      

  



   
            2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีที ่ตอ้งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
            - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 GB  
            - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
            - มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อย
กวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว 
            - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
            - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง  - สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
              เกณฑ์ราคากลางและคณุูลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
              ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08)  
ฉบบัเพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 

        
 

      

  
    

คา่จดัซือ่คอมพวิเตอร์ส านกังาน จ านวน 22,000 บาท 

  

      

      คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส านกังาน (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 22,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 *  
(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครือ่ง  ราคาเครือ่งละ 
  22,000 บาท     คณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
         - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz  
         - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   
          1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
          2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
          3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
         - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB   

      

  



         - มหีน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
         - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
         - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
         - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
         - มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
          - มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
           เกณฑ์ราคากลางและคณุุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
           ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08)   
ฉบบัเพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่3 ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 

        
 

      

  
    

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดขาว-ด า จ านวน 5,200 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 
5,200  บาทเพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  หรือ
ชนิด LED  ราคาเครือ่งละ 5,200 บาท จ านวน 2 เครือ่ง  
มคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
-  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่  600x600 dpi 
-  มคีวามเร็วในการพมิพ์ ร่างไมน้่อยกวา่  18 หน้าตอ่นาที  (ppm) 
-  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่   8 MB 
-  มชีอ่งเชือ่มตอ่  ( Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
-  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  150 แผน่ 
-  สามารถใชไ้ดก้บั  A4, Letter, Legal และ Custom 
     อา้งองิตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 23 พ.ค 2561 
      ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       
  

    
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 300,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   300,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์รกัษาหรือซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ทีช่ ารุดเสยีหาย เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งถา่ย
เอกสาร   เครือ่งปรบัอากาศ  รถยนต์ราชการ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



  
งบเงนิอุดหนุน รวม 12,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 12,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีโครงการจดังานวนัปิยมหาราช จ านวน 4,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรี (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 4,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานวนัปิยมหาราช ประจ าปี  2561 
ตามหนงัสอืที ่รอ 0418/ว 718 ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม  2561 
          เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
           ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564  หน้าที ่135 

      

  
    

อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีโครงการจดังานวนัแมแ่หง่ชาต ิ จ านวน 4,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรี (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 4,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ 
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานวนัแมแ่หง่ชาต ิ12 สงิหาคม 
ตามหนงัสอืที ่รอ 0418/ว 718 ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม  2561 
         เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
          ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
           ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่22 

      

  

    
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 

จ านวน 4,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรี (ส านกัปลดั ) ต ัง้ไว้ 4,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจา้ 
อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสเฉลมิ      
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตามหนงัสือที ่รอ 0418/ว 718 
ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม  2561    เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
          ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
           ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) ประจ าปี 2561 หน้าที ่60 

      

  
 

งานบรหิารงานคลงั รวม 4,890,680 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 2,981,080 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,981,080 บาท 
  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,180,400 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน (220100)(กองคลงั ) 
ต ัง้ไว้  2,180,400 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล และ  
เป็นเงนิ จา่ยปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี   จ านวน   6 อตัรา   แยกเป็น 
   1.ต าแหน่งนกับรหิารงานคลงั จ านวน  1 อตัราๆละ 35,770 บาท/เดอืน 
 เป็นเงนิ   429,240  บาท 
   2.ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายพฒันารายได้ จ านวน1อตัราละ 31,340 บาท/
เดอืน    เป็นเงนิ 376,080 บาท 
   3.ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั จ านวน 1อตัราละ 25,970บาท/ 
เดอืน   เป็นเงนิ  311,640  บาท 
   4.ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  1 อตัราๆละ 23,370 บาท/ 
เดอืน   เป็นเงนิ  280,440  บาท 

      

  



   5.ต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัชี 1 อตัราๆละ 29,680บาท/
เดอืน   เป็นเงนิ    356,160   บาท 
   6.ต าแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ 1  อตัราๆละ 17,690 บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ  212,280   บาท 
   7.ต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ 1  อตัราๆละ 17,880  บาท/เดอืน 
เป็นเงนิ  214,560   บาท 
          - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
       พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

        
 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 78,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (220300)(กองคลงั )ต ัง้
ไว้  78,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และคา่ตอบแทนพเิศษ
ของพนกังานฯ ทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด       
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดงัน้ี 
       พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

คา่จา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 560,160 บาท 
  

      

  ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจ า (220500) (กองคลงั )ต ัง้ไว ้ 560,160 บาท 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งประจ าใหแ้กลู่กจา้งประจ า  จ านวน  2 อตัรา  แยกเป็น 
    1.ต าแหน่งนกัวชิาการจดัเก็บรายได้  จ านวน 1 อตัราๆละ 
23,340 บาท/เดอืน  เป็นเงนิ  280,080  บาท 
    2.ต าแหน่งนกัวชิาการคลงั  จ านวน 1 อตัราๆละ 23,340 บาท/เดอืน 
 เป็นเงนิ  280,080  บาท 
       - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
      พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 152,520 บาท 
  

      

  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง (220700)(กองคลงั )ต ัง้ไว้  152,520 บาท 
 เพือ่เป็นคา่จา้งส าหรบัพนกังานจา้งตามภารกจิในกองคลงั  แยกเป็น 
        1.ต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ จ านวน 1 อตัราๆละ 12,710 บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ  152,520  บาท 
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดงัน้ี 
       พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  คา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานเทศบาล(220800)(กองคลงั )  
ต ัง้ไว้   10,000   บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหก้บั
พนกังานเทศบาล   
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
         พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ 
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 
 
 
 

      

  



  
งบด าเนินงาน รวม 1,718,600 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 249,600 บาท 
  

   
คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้  30,000  บาท   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
      1.คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง คณะกรรมการตรวจรบัการ
จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคมุงานกอ่สรา้ง (กองคลงั)        
ต ัง้ไว้   30,000  บาท  เพือ่จา่ยคา่ตอบแทน คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 
คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอื  ที ่
มท 0808.3/ว 4231 ลว. 9 ธนัวาคม 2546 
              - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี 
             พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารงานพสัดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  
             หนงัสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.5/ว 156 
ลงวนัที ่19 กนัยายน 2560 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเบกิคา่ตอบแทนบคุคล
หรือคณะกรรมการ  
       

      

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 189,600 บาท 
  

      

  ประเภทคา่เชา่บา้น (310400)(กองคลงั )ต ัง้ไว้  189,600บาท เพือ่จา่ย
เป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาล   
          - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี  
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร (310500)(กองคลงั ) ต ัง้ไว้ 
30,000 บาท    เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรแกพ่นกังาน
เทศบาล/ลูกจา้งประจ า ตามระเบยีบทีก่ าหนด 
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ  ดงัน้ี  
         ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 1,304,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาบรกิาร (กองคลงั) ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง
เหมาสมัภาระ คา่ลา้งและเปลีย่นน ้ายาปรบัอากาศ   คา่บรกิารก าจดั
ปลวก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล  คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  สือ่วทิยุฯ  คา่ลา้งฟิล์ม
ของเทศบาลต าบลนิเวศน์  ฯลฯ 
         - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
          หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
 ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลกัษณะคา่ใชส้อย
และคา่สาธารณูปโภค 

      

  



    
คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 534,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาพนกังาน(กองคลงั) ต ัง้ไว้ 534,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง
เหมาพนกังานดงัน้ี 
                    - คา่จา้งเหมา
พนกังาน จ านวน 4 อตัรา ๆละ 9,000 บาท เป็ นเงนิ 432,000 บาท          
                    - คา่จา้งเหมา
พนกังาน จ านวน 1 อตัรา ๆละ 8,500 บาท เป็ นเงนิ 102,000 บาท          
           โดยปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559 

      

  

    
คา่จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพือ่น าไปใชใ้นการจดัท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ 

จ านวน 200,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพือ่น าไปใชใ้นการจดัท าแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรพัย์สนิ(กองคลงั) ต ัง้ไว้  200,000   บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่จา้งเหมาจดัเก็บ/ส ารวจข้อมลูภาคสนามเพือ่น าไปใช้ในการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิในเขตเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
      - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี  
      พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) 
 พ.ศ. 2552 
     พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
     พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ ีพ.ศ. 2546 

      

  
    

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ(กองคลงั) ต ัง้ไว้   100,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆและคา่ลงทะเบยีนอบรมสมัมนา
ตา่งๆ   ส าหรบัคณะผูบ้รหิาร,สมาชกิสภาเทศบาล,พนกังานเทศบาล
,ลูกจา้งประจ า ,พนกังานจา้ง ฯลฯ  
         เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ ดงัน้ี  
        -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    
คา่ใชจ้า่ยจดัท าแผนทีภ่าษี จ านวน 250,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ (กองคลงั ) 
ต ัง้ไว้  250,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรพัย์สนิ  เชน่ คา่วสัดอุปุกรณ์  คา่จา้งเหมาพนกังานจดัเก็บ
ขอ้มลู คา่ครุภณัฑ์  คา่ป้าย  คา่อาหาร   คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ และ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง        
                  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี  
         พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบั
ที ่13 พ.ศ. 2552)  
          พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
          พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 
 
 
 

      

  



    
คา่เดนิทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (กองคลงั )ต ัง้ไว้  150,000 บา 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของพนกังานและลูกจา้ง
เทศบาลในการเดนิทางไปราชการในอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียง 
คา่พาหนะ  คา่ทีพ่กั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการ 
          - เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
         ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 
 พ.ศ. 2561 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์ (กองคลงั )ต ัง้ไว้   50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมพสัดคุรุภณัฑ์ของ
ทางราชการ  เชน่เครือ่งคอมพวิเตอร์ โตะ๊ เกา้อี ้  เครือ่งพมิพ์ดีด  ฯลฯ 
        - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
       พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13 ) 
 พ.ศ. 2552 
       พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 165,000 บาท 
  

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 100,000 บาท 

  

      

  ประเภทวสัดุส านกังาน (330100)(กองคลงั )ต ัง้ไว้  100,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่  คา่วสัดแุบบพมิพ์,ใบเสร็จรบัเงนิ,
แบบพมิพ์ กระดาษถา่ยเอกสาร หมกึถา่ยเอกสาร ปากกา กระดาษ
แฟ้ม โตะ๊  เกา้อี ้ฯลฯ 
           - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
          หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ (330700)(กองคลงั )ต ัง้ไว้ 
10,000 บาท  เพือ่จา่ยคา่จดัซ้ือวสัดยุานพาหนะ และขนสง่ 
 เชน่ แบตเตอรี,่ยางนอก,ยางใน  ฯลฯ 
           - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
          หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
 
 

      

  



   
วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ (330800)(กองคลงั )ต ัง้ไว้ 
  5,000 บาท  เพือ่เป็นคา่น ้ามนัเชื้อเพลงิ  และคา่น ้ามนัหลอ่ลืน่ฯลฯ     
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร์ (331400)(กองคลงั )ต ัง้ไว้   50,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์  คา่หวัพมิพ์ หรือแถบพมิพ์ส าหรบั
คอมพวิเตอร์  ตลบัผงหมกึ  แผน่กรองแสงแป้นพมิพ์   แผน่จดัเก็บ
ขอ้มลู โปรแกรมส าเร็จรูป  ฯลฯ    
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
  

งบลงทุน รวม 191,000 บาท 
  

   
คา่ครุภณัฑ์ รวม 191,000 บาท 

  
   

ครุภณัฑ์ส านกังาน       
  

    
คา่จดัซ้ือเกา้อีพ้นกัพงิ จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเกา้อีพ้นกัพงิ (กองคลงั) ต ัง้ไว้  5,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
เกา้อีพ้นกัพงิ จ านวน 1 ตวั  
       เน่ืองจากไมม่ีราคาต ัง้ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จงึจ าเป็น 
ตอ้งใช้ราคาทีส่ามารถจดัซ้ือไดใ้นทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึความประหยดัและ
ประโยชน์ของทางราชการ 

      

  
    

คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศชนิดแขวนหรือต ัง้พื้น(มรีะบบฟอกอากาศ) จ านวน 42,300 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ ชนิดแขวนหรือต ัง้พื้น(มรีะบบฟอก
อากาศ) (กองคลงั)  ต ัง้ไว้  42,300  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ
เครือ่งปรบัอากาศ ชนิดแขวนหรือต ัง้พื้น(มรีะบบฟอกอากาศ)
ขนาด  32,000  บทีีย ู พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน 1 เครือ่งราคาเครือ่งละ 
42,300  บาท  มรีายละเอยีดดงัน้ี 
      1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 32,000  บทีียู 
แบบแยกสว่น  
      2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
     3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กนิ
40,000 บทีียู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และ
ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
 

      

  



     4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุดท ัง้หน่วยสง่
ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั  
     5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ 
         สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และอปุกรณ์สามารถท าความ
สะอาดได ้
         - ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน 
         - ชนิดตดิผนงั 
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้นเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีรีะบบฟอกอากาศ 
      6) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      7) การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้ 3) ใหเ้ป็นไป
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตคิร ัง้ ที3่/2539 (คร ัง้
ที ่57) เมือ่วนัที ่14 มถินุุายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยให้
พจิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ีปีระสทิธภิาสูงู (EER) นอกเหนือจาก
การพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตัคิอื 
 - ถา้จ านวนบทีียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้้่อยกวา่ 
 - ถา้จา้นวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจา้นวนบทีียูหารดว้ยจ านวนวตัต์ (บทีียู
ตอ่วตัต์)ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงูถือวา่เครือ่งปรบัอากาศมี
ประสทิธภิาพสงูสามารถประหยดัพลงังานไดด้กีวา่ 
      อา้งองิตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกังบประมาณ 2561 

        
 

      

  
    

คา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 5,500 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร (กองคลงั) ต ัง้ไว้  5,500  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่
จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บาน จ านวน  1  ตู ้ ราคาตูล้ะ  5,500  บาท
รายละเอยีดดงัน้ี 
     1) มมีือจบัชนิดบดิ 
     2) มแีผน่ช ัน้ ปรบัระดบั 3 ชิน้ 
     3) คณุสมบตัติามมาตรฐานผลตภิณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
      อา้งองิตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกังบประมาณ 2561 

      

  
    

คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือโตะ๊ท างาน (กองคลงั) ต ัง้ไว้ 10,000 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊
ท างาน จ านวน 1 ตวั เน่ืองจากไมม่รีาคาต ัง้ไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จงึจ าเป็นตอ้งใช้ราคาทีส่ามารถจดัซ้ือไดใ้นทอ้งถิน่ โดยค านึงถงึ
ความประหยดัและประโยชน์ของทางราชการ 

      

  
   

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       
  

    
คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ จ านวน 22,000 บาท 

  

      

    คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ส านกังาน (กองคลงั) ต ัง้ไว้ 22,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1 * (จอ
ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว) ราคาเครือ่งละ 22,000 บาท จ านวน 1  เครือ่ง 
      คณุลกัษณะพื้นฐาน 
         - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย มหีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไมน้่อยกวา่ 6 MB มคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 3.0 GHz  
         - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   

      

  



          1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่ี
หน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ 
          2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB หรือ  
          3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB  
         - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB   
         - มหีน่วยจดัเก็บ
ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
         - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย  
         - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง  
         - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
         - มแีป้นพมิพ์และเมาส์  
          - มจีอภาพแบบ LED หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อย
กวา่ 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
           เกณฑ์ราคากลางและคณุุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  

        
 

      

  
    

คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ จ านวน 21,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ (กองคลงั) ต ัง้ไว้ 21,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวลผล * ราคา   21,000  บาท    
          คณุลกัษณะพื้นฐาน  
        - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้่อยกวา่ 2 แกนหลกั (2core) 
 จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุลกัษณะ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี   
           1) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 3.0 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 
 Processing Unit) ไมน้่อยกวา่ 8 แกน หรือ   
            2) ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็ว สญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณีที ่ตอ้งใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
            - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 8 GB  
            - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB 
 จ านวน 1 หน่วย  
            - มจีอภาพทีร่องรบัความละเอยีดไมน้่อยกวา่1,366 x 768 Pixel 
 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 12 นิ้ว 

      

  



            - ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ แบบตดิต ัง้ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบ
เครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดกีวา่ จ านวน ไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
           - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ ไมน้่อย
กวา่ 3 ชอ่ง  
            - มชีอ่งเชือ่มตอ่แบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้่อย
กวา่ 1 ชอ่ง 
  - สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
              เกณฑ์ราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  

        
 

      

  
    

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED จ านวน 5,200 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์   หรือชนิด LED ขาวด า (กองคลงั) 
ต ัง้ไว้   5,200  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า  ราคาเครือ่งละ  2,600  บาท  จ านวน  2  เครือ่ง   
มคีณุลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี 
-  มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่  600x600 dpi 
-  มคีวามเร็วในการพมิพ์ ร่างไมน้่อยกวา่  18 หน้าตอ่นาที  (ppm) 
-  มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่   8 MB 
-  มชีอ่งเชือ่มตอ่  ( Interface)  แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
-  มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกวา่  150 แผน่ 
-  สามารถใชไ้ดก้บั  A4, Letter, Legal และ Custom 
       อา้งองิตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 23 พ.ค 2561 

      

  
    

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ต ัง้โตะ๊ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ประจ าส านกังาน (กองคลงั)  ต ัง้ไว้   30,000   บาท 
เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน
ประมวลผล แบบที ่2 * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19นิ้ว) จ านวน  1 เครือ่ง 
ราคา 30,000 บาท   คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกหลกั (4 core) หรือ 
 8 แกนเสมอืน (8 Thread)โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่
น้อยกวา่ 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
 ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 
-มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคีณุลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
 หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
  1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ า
ขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 
  2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส่ามารถ   ใชห้น่วยความจ า
หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB หรือ 
 
 

      

  



  3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยูบ่นแผงวงจรหลกั 
แบบ Onboard Graphics ทีม่คีวามสามารถในการใชห้น่วยความจ า
หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 GB 
- มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดกีวา่ มขีนาด ไมน้่อย
กวา่ 8 GB 
- มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดกีวา่ ขนาด
ความจุไมน้่อยกวา่ 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ 
ไมน้่อยกวา่ 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดกีวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง 
- มแีป้นพมิพ์และเมาส์ 
- มจีอภาพแบบ LCD หรือดกีวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 
 600 : 1 และมขีนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
      อา้งองิตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 23 พ.ค. 2561 

        
 

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       
  

    
คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์  (กองคลงั )ต ัง้ไว้  50,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์  เชน่ เครือ่ง
คอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ดดี เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งอดัส าเนา ฯลฯ  
 

      

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

โครงการลดอบุตัเิหตทุางถนน จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุางถนน(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
30,000 บาท   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตทุาง
ถนนในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เชน่
คา่ตอบแทนผูอ้ยูเ่วร  คา่อาหาร  เครือ่งดืม่  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  เป็นตน้  
       เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอืส ั่งการ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี      
    - ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท. 0804.5/
ว 1634 ลงวนัที ่22  กนัยายน 2557  
    - ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท. 0804.4/
ว 661 ลงวนัที ่9  มนีาคม  2561 

      

  
    

จดักจิกรรมและโครงการในโครงการปกป้องสถาบนัของชาต ิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบนัของชาติ
(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 20,000  บาท โดยถือปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวง 
มหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0310.4/ว 2128ลงวนัที ่31กรกฎาคม 2557 
 
 
 
  

      

  



แผนงานการศกึษา 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 2,184,000 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 997,080 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 997,080 บาท 
  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 598,320 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน(220100)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้  598,320  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลและจา่ยเป็นเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน
ประจ า  จ านวน  2 อตัรา ประกอบดว้ย  แยกเป็น 
1. ครู  (ผดด.) 1 อตัราๆละ 24,930 บาท/เดอืน เป็นเงนิ 299,160 บาท 
2. ครู  (ผดด.) 1 อตัราๆละ 24,930 บาท/เดอืน เป็นเงนิ 299,160 บาท 
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
       พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

เงนิวทิยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิวทิยฐานะ (220400)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 84,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
         -เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
         พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 302,760 บาท 
  

      

  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง (220700)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 302,760 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งส าหรบัพนกังานจา้งทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยงานส านกั
ปลดัเทศบาล จ านวน 2 อตัรา ประกอบดว้ย  แยกเป็น 
    1.ผช.ครู (ผดด.) 1 อตัราๆละ 16,230 บาท/เดอืน เป็นเงนิ
194,760  บาท 
    2.คนงานท ั่วไป 1 อตัราๆละ 9,000 บาท/เดอืน เป็นเงนิ 
 108,000  บาท 
     -เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
      พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน (220200)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  
12,000  บาท 
     คา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานเทศบาล  ต ัง้ไว้  12,000 บาท 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานเทศบาล   
       - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
       พระราชกฤษฎกีาการจ่ายเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่
ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,080,320 บาท 

  
   

คา่ตอบแทน รวม 40,000 บาท 
  

   
เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 40,000 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  (310500)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
 40,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรแกพ่นกังาน
เทศบาล/ลูกจา้งประจ า   ตามระเบยีบทีก่ าหนด 
        - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา  ระเบยีบ  ดงัน้ี  
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษา
บตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  30,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆและคา่ลงทะเบยีนอบรมสมัมนา
ตา่งๆ  ส าหรบัครู ,ผูด้แูลเด็ก , พนกังานจา้ง  และบคุลากรทางการศกึษา  
        เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ ดงัน้ี  
      -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    
คา่เดนิทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  30,000 บาท 
 เพือ่จา่ยคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ  คา่เชา่ทีพ่กัและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการ
เดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาของ ครู , ผูด้แูลเด็ก, พนกังาน
จา้ง และบคุลากรทางการศกึษา 
            -เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 
 พ.ศ. 2561 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 980,320 บาท 
  

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่วสัดุส านกังาน (330100)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน เชน่  กระดาษ  แฟ้ม  ดนิสอ ปากกา  
แบบพมิพ์  เครือ่งมอืเขยีนแบบ ฯลฯ   
          - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
          หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 
 
 
 

      

  



 
 

   
วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่วสัดุงานบา้นงานครวั (330300)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  
10,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวัและวสัดทุีใ่ชท้ าความ
สะอาดและอปุกรณ์อืน่ ๆ เชน่ แปรง ไมก้วาด ผงซกัฟอก สบู ่หมอ้ กระทะ 
 ถว้ยชาม ชอ้น- สอ้ม  ถงัขยะ ฯลฯ          
        - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
         หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
         หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 960,320 บาท 
  

      

  ประเภทคา่อาหารเสรมิ(นม)(330400)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 960,320 บาท 
 แยกเป็น 
                1.คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ธวชั
บรีุ เป็นเงนิ 468,160 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยซ้ือนมพรอ้มดืม่ 
ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์  ปรมิาตร 200 ซีซี                   
                2.คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดั
รอ้ยเอ็ด  เป็นเงนิ 192,640  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยซ้ือนมพรอ้มดืม่  
ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์  ปรมิาตร 200 ซีซี    
               3.คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) โรงเรียนหนองบวัดอนไผ ่
เป็นเงนิ  56,160  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยซ้ือนมพรอ้มดืม่ยูเอชที
หรือพลาสเจอร์ไรส์  ปรมิาตร  200 ซีซี    
                4.คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั 
เป็นเงนิ  137,280  บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยซ้ือนม พรอ้มดืม่ยูเอชที
หรือพลาสเจอร์ไรส์    ปรมิาตร   200 ซีซี    
                5.คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯสงักดัเทศบาล
ต าบลนิเวศน์ เป็นเงนิ 106,080 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยซ้ือนมพรอ้ม
ดืม่ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์  ปรมิาตร  200 ซีซี   
            ตามหนงัสอืส ั่งการดงัน้ี 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 
ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

      

  



 

  
งบลงทุน รวม 106,600 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 106,600 บาท 
  

   
ครุภณัฑ์ส านกังาน       

  
    

คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น จ านวน 106,600 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้106,600 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวนหรือ    
ต ัง้พื้น ขนาด 44,000  บทีียู พรอ้มตดิต ัง้ จ านวน  2 เครือ่ง ราคาเครือ่งละ
53,300  บาท เป็นเงนิ  106,600  บาท  มรีายละเอยีดดงัน้ี  
1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไมต่ ่ากวา่ 44,000 บทีียู 
แบบแยกสว่น  
      2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาทีร่วมคา่ตดิต ัง้ 
     3) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กนิ
40,000 บทีียู ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และ
ฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5 
     4) ตอ้งเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปท ัง้ชุดท ัง้หน่วยสง่
ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดยีวกนั  
     5) เครือ่งปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ เชน่ แผน่ฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครือ่งผลติประจุ
ไฟฟ้า (Ionizer) เป็นตน้ 
         สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่ นละออง และอปุกรณ์สามารถท าความ
สะอาดได ้
         - ชนิดต ัง้พื้นหรือแขวน 
         - ชนิดตดิผนงั 
ส าหรบัชนิดตูต้ ัง้พื้นเป็นเครือ่งปรบัอากาศทีไ่มม่ีรีะบบฟอกอากาศ 
      6) มคีวามหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      7) การจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศขนาดอืน่ ๆ (นอกจากขอ้3) ใหเ้ป็นไป
ตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตคิร ัง้ ที3่/2539  
 (คร ัง้ที ่57) เมือ่วนัที ่14 มถิุนายน 2539 เกีย่วกบัการประหยดั
พลงังาน โดยใหพ้จิารณาจดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศทีม่ีปีระสทิธภิาพสงู
(EER) นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบ
คณุสมบตัคิือ 
 - ถา้จ านวนบทีียูเทา่กนั ใหพ้จิารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ทีน้้่อยกวา่ 
 - ถา้จา้นวนบทีียูไมเ่ทา่กนั ใหน้ าจา้นวนบทีียูหารดว้ยจ านวนวตัต์ (บทีียู
ตอ่วตัต์)ผลทีไ่ดค้อืคา่ EER ถา้คา่ของ EER สงูถือวา่เครือ่งปรบัอากาศมี
ประสทิธภิาพสงูสามารถประหยดัพลงังานไดด้กีวา่ 
         อา้งองิตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกังบประมาณ 2561 
         ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่26 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 720,330 บาท 

  
  

งบด าเนินงาน รวม 348,330 บาท 
  

   
คา่ใชส้อย รวม 348,330 บาท 

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรกิารสถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก รร.
บา้นประตูชยั 

จ านวน 293,690 บาท 

  

      

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้   293,690 บาท  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาใหแ้กศ่นูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนบา้นประตชูยั  
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการดงัน้ี 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028   
ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวยัที ่16 มถิุนายน 2552 เรือ่ง  แนวทางปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการน ารายไดข้อง
สถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาในสถานศกึษา
สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 
          หนงัสอืกระทรงงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/ว 1658  
ลงวนัที ่22 มนีาคม 2559 เรือ่งแนวทางปฏบิตัติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการน ารายไดข้อง
สถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาในสถานศกึษา
สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่2) 

      

  

    
โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรกิารสถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็กรร.
หนองบวัดอนไผ ่

จ านวน 54,640 บาท 

  

      

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
โรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  54,640  บาท เพือ่จา่ย
เป็นคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษาใหแ้ก่ศนูย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน
บา้นหนองบวัดอนไผ ่  
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการดงัน้ี 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028   
ลงวนัที ่ 6 มถิุนายน  2561  เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 3274  
ลงวนัที ่19 มถิุนายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอดุหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
            หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.2/ว 1918  
ลงวยัที ่16 มถิุนายน 2552 เรือ่ง  แนวทางปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการน ารายไดข้อง
สถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาในสถานศกึษา
สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 

      

  



             หนงัสอืกระทรงงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0893.3/
ว 1658 ลงวนัที ่22 มนีาคม 2559 เรือ่งแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการน ารายไดข้อง
สถานศกึษาไปจดัสรรเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาในสถานศกึษา
สงักดัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2551 (ฉบบัที ่2) 

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 372,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 372,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั จ านวน 264,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  284,000 บาท 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
        1.อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
264,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้กโ่รงเรียน
ชุมชนบา้นประตชูยั  ในภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่ 2   
         2.อดุหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นประตชูยั (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้ 
 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนชุมชนบา้นประตูชยัใน
โครงการทศันศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานศกึษา  
         ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 

      

  
    

อดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ จ านวน 108,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว ้128,000 บาท 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยดงัน้ี 
        1.อดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่  (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
108,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่สนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้กโ่รงเรียน
บา้นหนองบวัดอนไผ ่  ในภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่ 2   
         2.อดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่  (ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้ 
20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโรงเรียนบา้นหนองบวัดอนไผ่ 
ในโครงการทศันศกึษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานศกึษา  
       ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
 

      

  แผนงานสาธารณสขุ 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ รวม 530,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 60,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
การสง่เสรมิการด าเนินการและบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  การสง่เสรมิการด าเนินการและบรกิารระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ การสง่เสรมิการด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
20,000 บาท  โดยถือปฏบิตัติามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558 
 
                       

      

  



    
คา่ใชจ้า่ยส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนุขับา้ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยส าหรบัขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิ
สนุขับา้ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบั
ขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 
ตามพระปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี เชน่ คา่จดัซ้ือวคัซีน คา่ตอบแทน คา่วสัดุ อปุกรณ์ อืน่ๆ  เป็นตน้ 
         -ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิหารปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลงวนัที ่10 เมษายน 2561 
      

      

  
    

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยส าหรบัโครงการส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีน
สตัว์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรบั
โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามพระ
ปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี  เชน่ คา่ตอบแทน คา่วสัดุ อปุกรณ์ อาหาร อาหารวา่ง 
 เครือ่งดืม่ ฯลฯ เป็นตน้ 
         -ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิหารปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ 
 ที ่มท 0810.5/1042 ลงวนัที ่10 เมษายน  2561 
      

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 150,000 บาท 
  

   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  
150,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีใ่ช้
ประกอบการรกัษา  เชน่ คา่น ้ายาพน่หมอกควนั ทรายอะเบท  สารเคมี 
 และวคัซีนอืน่ๆ ในการก าจดัยุงป้องกนัโรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากยุง และโรคพษิ
สนุขับา้ ฯลฯ 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 320,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุน รวม 320,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       
  

    
อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น/ชุมชน จ านวน 320,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น/ชุมชน (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 320,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น/ชุมชนในการด าเนินงาน
ตามแนวทางตามโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ หมูบ่า้นละ 
 20,000 บาท จ านวน 16 หมูบ่า้น  
       -ตามหนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5 /
ว 2027 ลงวนัที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  



 

แผนงานเคหะและชุมชน 

  
 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 5,886,660 บาท 
  

  
งบบุคลากร รวม 1,678,660 บาท 

  
   

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,678,660 บาท 
  

   
เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,129,260 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิเดอืนพนกังาน (220100)(กองชา่ง) ต ัง้ไว้ 1,129,260 บาท
เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและปรบัปรุงเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังาน
เทศบาล จ านวน  4 อตัรา   แยกเป็น 
            1. ต าแหน่งนกับรหิารงานชา่ง จ านวน  1 อตัราๆละ
30,790 บาท/เดอืน  เป็นเงนิ  369,480 บาท 
            2.ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สรา้ง จ านวน 1อตัราๆละ
26,980 บาท/เดอืน เป็นเงนิ  323,760  บาท 
             3. ต าแหน่งนายช่างโยธา จ านวน 1 อตัราๆละ11,510  บาท/
เดอืน   เป็นเงนิ 138,120 บาท 
             4. ต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ  จ านวน 1 อตัราๆละ
24,825 บาท/เดอืน  เป็นเงนิ 297,900 บาท 
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 60,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิประจ าต าแหน่ง (220300)(กองชา่ง) ต ัง้ไว้  60,000  บาท 
 เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่ง และคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานฯ 
 ทีค่วรไดร้บัตามระเบยีบทีก่ าหนด       
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
         พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
   

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 422,400 บาท 
  

      

  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง (220700)(กองชา่ง) ต ัง้ไว้   422,400 บาท
เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิทีป่ฏบิตังิานสงักดักองชา่ง 
ดงัน้ี 
        1.ต าแหน่ง ผช.นายชา่งไฟฟ้า จ านวน 1อตัราๆละ 10,840 บาท/
เดอืน  เป็นเงนิ  130,080  บาท 
        2.ต าแหน่ง ผช.นายชา่งเครือ่งกล  จ านวน 1 อตัราๆละ 12,620  
บาท/เดอืน  เป็นเงนิ  151,440  บาท 
        3.ต าแหน่ง ผช.จพง.ธุรการ  จ านวน 1 อตัราๆละ 11,740  บาท/
เดอืน   เป็นเงนิ  140,880 บาท 
           - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
           พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 

      

  



 

   
เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจ้าง จ านวน 67,000 บาท 

  

      

  คา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว  (220800)(กองชา่ง)ต ัง้ไว้   67,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไปและพนกังานจา้ง
ตามภารกจิ     
         - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
           พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  
  

งบด าเนินงาน รวม 1,508,000 บาท 
  

   
คา่ตอบแทน รวม 52,000 บาท 

  
   

คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท 
  

      

  ประเภทคา่เชา่บา้น (310400)(กองชา่ง ) ต ัง้ไว้  42,000 บาท เพือ่จา่ย
เป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานเทศบาล   
                 - เป็นไปตามระเบยีบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
       หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 
ตลุาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิีการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่
บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

      

  
   

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร (310500)(กองช่าง ) ต ัง้ไว้  
10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของผูบ้รหิารและ
พนกังานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า   
           - เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา  ระเบยีบ  ดงัน้ี  
           พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2523 
 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
          ระเบยีบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุร พ.ศ. 2560 
          ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541    
          ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   

      

  
   

คา่ใชส้อย รวม 886,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  
    

คา่จา้งเหมาบรกิาร จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาบรกิาร (กองชา่ง) ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง
เหมาสมัภาระ คา่ลา้งและเปลีย่นน ้ายาปรบัอากาศ   คา่บรกิารก าจดั
ปลวก คา่ตกัสิง่ปฏกิูล  คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์  สือ่วทิยุฯ  คา่ลา้งฟิล์ม
ของเทศบาลต าบลนิเวศน์  ฯลฯ 
           เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา และประกาศ ดงัน้ี 
           พระราชกฤษฎกีาการจา่ยเงนิเดอืน เงนิปี บ าเหน็จ บ านาญและเงนิ
อืน่ในลกัษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2535 

      

  



    
คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 756,000 บาท 

  

      

  คา่จา้งเหมาพนกังาน (กองชา่ง) ต ัง้ไว้  756,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้ง
เหมาพนกังาน ดงัน้ี 
         - คา่จา้งเหมาพนกังาน จ านวน 7 อตัรา ๆละ 9,000 บาท  เป็ นเงนิ 
756,000 บาท          
          โดยปฏบิตัติามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมากที ่0808.2/
ว 7120 ลงวนัที ่9 ธ.ค.2559 

      

  
    

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ (กองชา่ง)ต ัง้ไว้   50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมตา่งๆและคา่ลงทะเบยีนอบรมสมัมนา
ตา่งๆ   ส าหรบัคณะผูบ้รหิาร,สมาชกิสภาเทศบาล,พนกังานเทศบาล
,ลูกจา้งประจ า ,พนกังานจา้ง ฯลฯ  
        เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ ดงัน้ี  
      -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

      

  
   

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       
  

    
คา่เดนิทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ (กองชา่ง ) ต ัง้ไว้  50,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  เชน่ คา่เบีย้เล้ียง  คา่เชา่ทีพ่กั  คา่ลงทะเบยีน ฯลฯ   
           - เป็นไปตามระเบยีบ ดงัน้ี  
           ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) 
 พ.ศ. 2559  

      

  
   

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑ์  (กองชา่ง )ต ัง้ไว้  10,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ทีช่ ารุด
เสยีหาย เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้ เครือ่งคอมพวิเตอร์  เครือ่งปรบัอากาศ  ฯลฯ 
 

      

  
   

คา่วสัด ุ รวม 400,000 บาท 
  

   
วสัดสุ านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  ประเภทวสัดุส านกังาน (330100)(กองชา่ง ) ต ัง้ไว้  50,000  บาท  
เพือ่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ ตรายาง กระดาษ
เขยีนแบบ  เครือ่งมอืเขยีนแบบ  กระดาษไข  แบบพมิพ์ แฟ้ม ฯลฯ   
          - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
          หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
          หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 
 
 
 
 

      

  



 

   
วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (330200)(กองชา่ง )ต ัง้ไว้  50,000 บาท 
เพือ่จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์  เข็มขดัรดั สายไฟฟ้า   ปล ัก๊,
หลอดไฟฟ้า   ฯลฯ ทดแทนสว่นทีช่ ารุด  สกึหรอหรือเสือ่มสภาพตามการ
ใชง้านหรือประกอบตดิต ัง้ใหม ่ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัไฟฟ้าสาธารณะในเขต
เทศบาล  
              - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
              หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การ
ปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
               หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

  
   

วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดกุอ่สรา้ง (330600)(กองชา่ง )ต ัง้ไว้  200,000  บาท   
เพือ่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งและการประปา เชน่ ไมต้า่ง ๆ สี ปนูซีเมนต์ ลูกรงั 
 หนิคลุก ทอ่ คสล. ใบไฟเบอร์ ประแจปากตายขา้งแหงน กลอ่ง
เครือ่งมือ ทอ่ PVC ฯลฯ  
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การ
ปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 

      

  
   

วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่(330800)(กองชา่ง )ต ัง้ไว้10,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่  เครือ่งตดัหญา้ ฯลฯ เชน่ น ้ามนั
ดเีซล น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัหลอ่ลืน่  ฯลฯ 
            -เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การ
ปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
             หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
ทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนว
ทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
 
 
 
 

      

  



   
วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  ประเภทวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(กองชา่ง )ต ัง้ไว้ 
 50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือคลอรีน  สารสม้ ฯลฯ ในกจิการ
ประปาเทศบาลต าบลนิเวศน์  
           - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร่(331100)(กองชา่ง)ต ัง้ไว้ 10,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ วสัดจุดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์  เชน่ ไมอ้ดั 
 พูก่นั  แปรงทาสี   สี   ผา้ดา้ยดบิ  เป็นตน้ 
           - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134  ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558  เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
  

      

  ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร์  (331400)(กองชา่ง )ต ัง้ไว้  30,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นจดัซ้ือคา่หวัพมิพ์ หรือแถบพมิพ์ส าหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผง
หมกึ  แผน่กรองแสง  แป้นพมิพ์ ฯลฯ   
             - เป็นไปตามหนงัสอืส ั่งการ  ดงัน้ี   
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
   

คา่สาธารณูปโภค รวม 170,000 บาท 
  

   
คา่ไฟฟ้า จ านวน 170,000 บาท 

  

      

  ประเภทคา่ไฟฟ้า(340100)(กองชา่ง ) ต ัง้ไว้ 170,000  บาท  เพือ่จา่ย
เป็นคา่ไฟฟ้าในกจิการประปาเทศบาลต าบลนิเวศน์   
          - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 

      

  



 
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

  
งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท 

  
   

คา่ครุภณัฑ์ รวม 2,700,000 บาท 
  

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

  
    

-คา่จดัซ้ือรถบรรทุกไฮโดรลคิพรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า จ านวน 2,700,000 บาท 

  

      

  คา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกไฮโดรลคิพรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า (กองชา่ง) 
ต ัง้ไว้   2,700,000   บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกไฮโดรลคิ
พรอ้มกระเชา้ซอ่มไฟฟ้า จ านวน  1 คนั  รายละเอยีดตามเทศบาลต าบล
นิเวศน์ก าหนด  
          ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่15 

      

  
 

งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 บาท 
  

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 150,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคจงัหวดัรอ้ยเอ็ด (กองชา่ง) ต ัง้ไว ้ 
150,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจงัหวดั
รอ้ยเอ็ดในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าครวัเรือนทีย่งัไมม่ีไฟฟ้าใช้ 
บา้นประตูชยั หมูท่ี ่16 รายละเอยีดตามหนงัสอื ที ่มท 5308.18/
รอ 4221 ลงวนัที ่2  กุมภาพนัธ์  2561  
      เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
      ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่19 

      

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

  
 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 160,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 130,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

คา่ใชจ้า่ยโครงการเศรษฐกจิพอเพียงหรือโครงการตามพระราชด ารติา่งๆ จ านวน 50,000 บาท 

  

      

  โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในเขตต าบลนิเวศน์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้ 
50,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการ/กจิกรรม เศรษฐกจิ
พอเพียง หรือโครงการตามพระราชด ารติา่งๆ ในเขตเทศบาลต าบล
นิเวศน์  เชน่ คา่วสัดอุุปกรณ์ อาหาร เครือ่งดืม่ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ 
       เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการ
แขง่ขนักฬีาและการสง่นกักฬีา เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาของ อปท.พ.ศ.2559 
       ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) หน้าที ่107 
 

      

  



    
คา่ใชจ้า่ยจดักจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกียรตฯิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยการจดักจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกียรตอินัเน่ืองมาจาก
พระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช สมเด็จ 
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ และ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลง
กรณบดนิทรเทพยวรางกูร (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยการจดักจิกรรมและโครงการเฉลมิพระเกียรติ
ฯ  เชน่ อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย วสัดุอปุกรณ์ เป็นตน้ 
     - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการจดังาน การจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559 
        ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564  ฉบบัเพิม่เตมิ แกไ้ข
หรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่1) ประจ าปี 2560 หน้าที ่15 

      

  

    
คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งทศันคตแิละจติส านึกทีด่ใีนการอยู่
รว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งทศันคตแิละจติส านึกทีด่งีามในการอยู่
รว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมเพือ่สรา้งทศันคตแิละจติส านึกที่ดงีามใน
การอยูร่ว่มกนัอยา่งสมานฉนัท์ โดยเน้นการมสีว่นร่วมของประชาชนใน
ชุมชน เชน่ คา่สมนาคณุวทิยา คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่
วสัดปุกุรณ์  คา่ป้าย เป็นตน้ 
        - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
         ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
       ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่12 

      

  

    
คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่ชาตศิาสนา 
พระมหากษตัรย์ิ 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่ชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  20,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในโครงการจดักจิกรรมอนัเป็นการพทิกัษ์รกัษาไว้ซึง่ชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรย์ิ อนัเป็นทีย่ดึเหน่ียวและเป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชน
ชาวไทยท ัง้ชาต ิเชน่ อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ 
       - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
        ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบบั 
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่11 
 
 
 
 
 
 

      

  



    
คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ (ส านกัปลดั) 
ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ เชน่ อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่ป้าย วสัดุ
อปุกรณ์ เป็นตน้ 
        - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การ
จดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬา เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 

      

  
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 30,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุน รวม 30,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       
  

    
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการอ านวยการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มใจการ
ชว่ยเหลือประชาชนของอปท. 

จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการอ านวยการศนูย์ปฏบิตักิารรว่มใจการ
ชว่ยเหลือประชาชนของ อปท.(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  10,000  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอธวชับรีุในโครงการอ านวยการศนูย์
ปฏบิตักิารรว่มใจการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามหนงัสอื ที่
รอ 0023.12/ว 692 ลงวนัที ่ 3  กรกฎาคม  2561 
         ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่23 

      

  
   

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       
  

    
อดุหนุนกลุม่อาชีพ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนกลุม่อาชีพ (ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
อดุหนุนกลุม่อาชีพตา่งๆในเขตเทศบาลต าบลนิเวศน์  
          เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
          ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
           ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) หน้าที ่95 
 

      

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

  
 

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 40,000 บาท 
  

  
งบเงนิอุดหนุน รวม 40,000 บาท 

  
   

เงนิอดุหนุน รวม 40,000 บาท 
  

   
เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  
    

อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีบญุกุม้ขา้วใหญ่ จ านวน 10,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีบญุกุม้ขา้วใหญ่ 
(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  10,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอธวชับรีุ
ในโครงการจดังานประเพณีบญุกุม้ขา้วใหญ่  ตามหนงัสือ ที ่รอ 0418/
ว 718  ลงวนัที ่10  กรกฎาคม 2561 
       เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
       ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
       ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) หน้าที ่132 
 

      

  



    
อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีบญุผะเหวต จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีบญุผะเหวต 
(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้  5,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอธวชับรีุ
ในโครงการจดังานประเพณีบญุผะเหวต ตามหนงัสือที ่รอ 0418/ว 718  
ลงวนัที ่10  กรกฎา่คม  2561 
        เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
        ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.2561-2564(แบบ ผ.02) หน้าที1่33 
 

      

  
    

อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีสรงกู่ จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการจดังานประเพณีสรงกู่ (ส านกัปลดั)  
ต ัง้ไว้  20,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอธวชับรีุในโครงการ
จดังานประเพณีสรงกู่ ตามหนงัสอื ที ่รอ 0418/ว 762  ลงวนัที ่19 
  กรกฎาคม 2561 
       เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
      ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบบั
เพิม่เตมิ แกไ้ขหรือ เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3) ประจ าปี 2561 หน้าที ่20 

      

  
    

อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการสมมาน ้าคนืเพ็งเส็งประทีป จ านวน 5,000 บาท 

  

      

  อดุหนุนอ าเภอธวชับุรีในโครงการสมมาน ้าคนืเพ็งเส็งประทีป (ส านกัปลดั) 
ต ัง้ไว ้ 5,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนอ าเภอธวชับรีุในโครงการ 
สมมาน ้าคนืเพ็งเส็งประทีป  ตามหนงัสอื ที ่รอ 0418/ว 718  ลงวนัที ่10  
กรกฎาคม 2561 
      เป็นไปตามระเบยีบ หนงัสอืส ั่งการ ดงัน้ี 
      ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
      ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ พ.ศ.2561-2564 (แบบ ผ.02) หน้าที ่132 
 

      

  แผนงานการเกษตร 

  
 

งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 30,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  

    
โครงการส ารวจขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพียงทอ้งถิน่
(ดา้นการเกษตรและแหลง่น ้า) 

จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  คา่ใชจ้า่ยในโครงการส ารวจขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพียง(ดา้นการเกษตรและแหลง่น ้า) ต ัง้ไว้  20,000  บาท เพือ่จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยในโครงการส ารวจขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพียง(ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า)  เชน่ คา่ตอบแทนผูส้ ารวจขอ้มลู 
คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เครือ่งดืม่ วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้าย ประชาสมัพนัธ์  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบยีบ  ดงัน้ี  
      หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/
ว 1659 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553 
 

      

  



 

   
คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

  
   

วสัดกุารเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
  

      

  คา่จดัซ้ือวสัดกุารเกษตร(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว ้ 10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่
จดัซ้ือวสัดแุละอุปกรณ์ทางการเกษตร เชน่ ปุ๋ ย ยาฆา่แมลง เมล็ดพนัธุ์พืช 
จุลนิทรีย์ ทีค่ดัเลือกสายพนัธุ์ พนัธ์กลา้ไม ้ ไมด้อกไมป้ระดบั กระถาง
ตน้ไม ้พลั่ว จอบ เสยีม คราด ถุงเพาะช าพนัธ์กลา้ไม ้ฯลฯ 
            - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
            หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่น
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 เรือ่ง การ
ปรบัปรุงหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
           หนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดแุละครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ 

      

  
 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้ รวม 20,000 บาท 
  

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

  
   

คา่ใชส้อย รวม 20,000 บาท 
  

   
รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  
    

โครงการคุม้ครองดแูล บ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวน 20,000 บาท 

  

      

  โครงการคุม้ครอง ดแูล บ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  (ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้   20,000  บาท   เพือ่จ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ย
โครงการคุม้ครอง ดแูล บ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ควบคุมและมลพษิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เชน่ คา่สมนาคณุ วทิยากร
คา่อาหาร อาหารวา่ง และเครือ่งดืม่ คา่ป้าย คา่วสัดอุุปกรณ์ เป็นตน้ 
        -เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และระเบยีบ ดงัน้ี  
        ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

 

      

  แผนงานงบกลาง 

  
 

งบกลาง รวม 11,693,310 บาท 
  

  
งบกลาง รวม 11,693,310 บาท 

  
   

งบกลาง รวม 11,693,310 บาท 
  

   
เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  จ านวน 150,000 บาท 

  

      

  ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม (110300)(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้  
150,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคมใหก้บั
พนกังานจา้งในสว่นของนายจา้ง(องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่) อตัรา   
รอ้ยละ 5 ของประมาณการรายจา่ยเงนิเดอืนหรือเงนิทีจ่่ายเพิม่ใหแ้ก่
พนกังานจา้ง ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 
 
 

      

  



        

   
เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 7,705,200 บาท 

  

      

  ประเภทเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ(110700)(ส านกัปลดั)ต ัง้ไว้  7,705,200 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือประเภทเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุในเขต
พื้นทีเ่ทศบาลนิเวศน์ ตามหนงัสอืดว่นมากที ่มท.0816.2/ว.3028         
ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,688,000 บาท 
  

      

  ประเภทเบีย้ยงัชีพคนพกิาร(110800 )(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
  2,688,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือประเภทเบีย้    
ยงัชีพคนพกิารในเขตพื้นทีเ่ทศบาลนิเวศน์ ตามหนงัสือดว่นมากที ่มท.
0816.2/ว.3028 ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 

      

  
   

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท 
  

      

  ประเภทเบีย้ยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ (110900 )(ส านกัปลดั)  ต ัง้ไว้ 
90,000 บาท  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการชว่ยเหลือผูป่้วยเอดส์ในเขต
พื้นทีเ่ทศบาลนิเวศน์ ตามหนงัสอืดว่นมากที ่ มท.0816.2/ว.3301         
ลงวนัที ่6 มถิุนายน 2561 

      

  
   

ส ารองจา่ย จ านวน 501,896 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิส ารองจา่ย (111000)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  501,896บาท   
เพือ่ส าหรบัไวใ้ชจ้า่ยใน กรณีไมส่ามารถคาดการไดล้ว่งหน้าหรือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นหรือเกดิภยัธรรมชาต ิ  

      

  
   

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       
  

    
สง่เงนิคา่บ ารุงส.ท.ท. จ านวน 40,000 บาท 

  
      

  สง่เงนิคา่บ ารุง ส.ท.ท. ต ัง้ไว้  40 ,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงสมาคม
สนันิบาตเทศบาล แหง่ประเทศไทย ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
 ที ่มท 0313.4/ ว 3889ลงวนัที ่29 พฤศจกิายน 2557 

      

  
    

สง่เงนิสมทบเขา้ระบบหลกัประกนัสขุภาพ จ านวน 120,000 บาท 

  
      

  สง่เงนิสมทบเขา้ระบบหลกัประกนัสขุภาพ  ต ัง้ไว้  120,000  บาท   
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบในระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือ
พื้นที ่( ต าบลนิเวศน์ ) 

      

  
   

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน 398,214 บาท 
  

      

  ประเภทเงนิสมทบ กบท.(120100)(ส านกัปลดั) ต ัง้ไว้  398,214  บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่
ตามระเบยีบของทางราชการก าหนด                 

      

   


