
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตําบลนาบอน
อําเภอ นาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,986,840 บาท
งบบุคลากร รวม 6,281,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที
ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนที
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900 บาท/เดือน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาที
ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 182,160 บาท เงินตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 149,040 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 1,159,200 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน
ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทีดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
เงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,657,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,555,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน
เทศบาล รวม 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  นัก
พัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงาน
ธุรการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ประกาศ ณ
  วันที  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับปลัดเทศบาล อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน และหัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ อัตราเดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ
. 2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 757,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนประจําปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียน พนักงาน
ขับรถยนต์ (2 อัตรา) รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน

วันทีพิมพ์ : 7/9/2559  16:19:21 หน้า : 2/68



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจที
ปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล ได้แก่ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีทะเบียน พนักงานขับรถ
ยนต์ (2 อัตรา) รวม 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 2,588,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน 30,000
 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
(2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสอบคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง จํานวน 30,000 บาท  ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง
การ ดังนี
 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2558

ค่าเบียประชุม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทีดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษานายก
เทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ
. 2554
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
ราชการในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครังคราว เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550  เรือง การเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ ดังนี
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  10,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้
จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อืน ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง เพือเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมกันต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ให้ตังจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาด
เงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้ ดังนี ในปีงบประมาณ 2558 มียอดรายรับ
จริง 28,596,574 บาท คํานวณได้ดัง
นี 28,596,574 x 1/100 = 285,965.74 บาท ทังนี ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเกินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่า
ใช้จ่ายทีเกิขึนจริง โดยคํานึกถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลัก
ฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่าย
เงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ   จํานวน  10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรองและค่า
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบหรือตามหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้อง
ถิน โดยยอดเงินทีตังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจ่ายจริง
และให้แนบบัญชีลายมือชือจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม เพือใช้
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนิน
งานเป็นผู้รับรองการจ่าย 
ข้อ (1)  และ (2) ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28  กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลืยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ตามระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
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โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรือตามนโยบายของ
รัฐ จังหวัดและอําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการงานพระราชพิธี จัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธีทีรองรับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง กรม  จังหวัดและอําเภอ รวมถึงกิจกรรมและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริ กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและอืนๆ ทีเกียวข้อง  โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 8 หน้า 42)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิง
หา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 9 หน้า 42)
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธัน
วามหาราช   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการใช้และการ
ตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 11 หน้า 43)

โครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานรัฐพิธีวันปิยมหา
ราช โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 10 หน้า 43)
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โครงการจัดงานวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการในวันท้องถินไทย (18
 มีนาคม)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดจัดทําโครงการ
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 ลําดับที 2 หน้า 44)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการวันเทศบาล (24
 เมษายน)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 ลําดับที 13 หน้า 44)
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โครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําสือประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลนาบอน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประกาศ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ปฏิทิน ซีดี หรือสิงพิมพ์ต่างๆ เป็น
ต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 93)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรง
จูงใจในการบริการทีดี

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการบริการทีดี ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 ลําดับที 2 หน้า 83)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน เพือพัฒนาและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 ลําดับที 1 หน้า 81)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -
 2562 ลําดับที 6 หน้า 84)

โครงการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังของเทศบาลตําบลนา
บอน ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประาชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร์และหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดสถาน
ที  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 4 หน้า 77)
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ให้แก่ผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน ผู้นํากลุ่มต่างๆ อาสาสมัคร กลุ่มสตรีในพืนที กลุ่ม
เด็กและบุคคลในครอบครัว ประชาชนหรือบุคคลทัวไปในเขต
เทศบาล รวมถึงเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการ
จัดทําโครงการ
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 3 หน้า 46)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติ ดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 3  หน้า 86)

ค่าวัสดุ รวม 493,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา หนังสือ กรรไกร ไม้บรรทัด เครือง
คิดเลข ตรายาง เครืองตัดกระดาษ ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาทําความสะอาด ผงซัก
ฟอก ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จาน
รอง แปรง ตะกร้า สบู่ นํายาดับกลิน  ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางใน ยาง
นอก หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ  ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันหล่อลืน ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ผ้าเขียนป้าย ลูกกลิงทาสี แผ่น
พับ แผ่นป้าย โฟม ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์ กระดาษ ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึง และมี
ความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ หรือ อาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะต่างๆ ซึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักปลัด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทร
สาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ
 1) สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและนํา
 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สิงหาคม 2559 ของสํานักงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 86)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 33,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะ
 1) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
 4) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สิงหาคม 2559 ของสํานักงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ลําดับที 8  หน้า 97)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 86)
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งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เช่น ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลาง เพือ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 8 หหน้า 97)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลแก้วแสนในการดําเนิน
งานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ และศูนย์ประสานราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอนาบอน ปี 2560 ตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนตําบลแก้วแสน ที นศ 73401/ว 307 ลงวันที 14
 กรกฎาคม 2559 
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 36116 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 3 หน้า 94)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,162,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,769,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,769,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,298,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจําปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานเทศบาลประจําปี 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ
พนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ดังนี
 1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง
 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง จํานวน 1 ตําแหน่ง
 3) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
 4) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ตําแหน่ง
 5) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินทีปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิทีก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัตินันเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหน่งทีได้รับการแต่งตัง ให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานใน
กองคลัง
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ดังนี
 1) ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
 2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที 25 เมษายน พ.ศ
. 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับลูกจ้างประจําที
ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 161,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานใน
สังกัดกองคลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
จ้าง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมีการดําเนินงานบรรลุตาม
เกณฑ์ตัวชีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างผู้ทีมีสิทธิและได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
ราชการในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครังคราว

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีได้รับคําสังปฏิบัติราชการ
และมีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 5 หน้า 95)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
เทศบาลตําบลนาบอน 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 97)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองโทรสาร เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะทํา
งาน และทรัพย์สินอืนๆของทางราชการ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 6 หน้า 88)

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน รายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 4 หน้า 87)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืนและวัสดุเชือเพลิง สําหรับยานพาหนะ
ต่างๆ ของกองคลัง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 4 หน้า 87)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ผ้าหมึกคอมพิวเตอร์ ผง
หมึกคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ที
จําเป็นของกองคลัง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 4 หน้า 87)
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 4 ลินชัก (มอก.) จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 7,900
 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
 1) มีมือจับชนิดฝัง
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สิงหาคม 2559 ของสํานักงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 4 หน้า 87)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,011,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,265,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 181,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 226,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี ให้
กับลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 769,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปีให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติงาน
ในสํานักปลัดเทศบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานดับ
เพลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง คนงาน (ทําหน้าทีดับ
เพลิง) 3 อัตรา รวม 6 อัตรา) จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติงานในสํานักปลัด
เทศบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานดับ
เพลิง 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง คนงาน (ทําหน้าทีดับ
เพลิง) 3 อัตรา รวม 6 อัตรา) จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 629,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาล จํานวน 10,000
 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 4) หนังสือ สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
(2) เพือจ่ายเป็นเงิรค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) กรณีเทศบาลมีคําสังใช้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที
ตังศูนย์ อปพร. จํานวน 10,000 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ
สังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553 เรือง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
ราชการในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครังคราว เพือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลืยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
ตามระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติ ดังนี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 3  หน้า 86)

วันทีพิมพ์ : 7/9/2559  16:19:22 หน้า : 22/68



ค่าวัสดุ รวม 264,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตต์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
ใน ยางนอก หัวเทียน ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง ถุงมือ
ป้องกันไฟ หมวกดับเพลิง ชุดฝึกดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วย
ชีวิต สัญญาณไฟวับวาบฉุกเฉินชนิดติดประจําตัว ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่นสายสูบนํา สายส่งนําดับ
เพลิง หัวฉีด ข้อต่อหัวประปา ข้อแยกสามทาง ถังดับเพลิง นํายาดับ
เพลิง สารเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภท
หนึง และมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้
มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 85)

งบลงทุน รวม 116,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลม จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมระบายอากาศในอาคาร แบบ 3 ขา ขนาดใบ
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 นิว ใช้ไฟ 220 โวลท์
จัดหาทัวไปและสํารวจตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ของสํานักงบประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 86)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจํา
ที  ขนาดกําลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย ตัว
เครือง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559  ของสํานักงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 86)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมแซม
บํารุงรักษาหรือค่าซ่อมกลาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นและสาธารณภัยในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการจัดทําโครงการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบืองต้นและสาธารณภัยในชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน ผู้
นําชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครือง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 4 หน้า 100)
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โครงการป้องกันและลดอบุติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันขึนปีใหม่ และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 เรือง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 99)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารฃ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 เรือง มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเทียว
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2373 ลงวันที 23 ธันวาคม 2557 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 99)
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โครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง ให้กับ
เจ้าหน้าทีดับเพลิง อปพร. เจ้าหน้าทีตํารวจมูลนิธิ คณะกรรมการ
ชุมชน บุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลนา
บอน และผู้ทีเกียวข้อง หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยจ่าย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 9 หน้า 102)

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิง
ทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้อืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2549
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที 17 พฤศจิกายน 2552 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1 หน้า 98) 
(สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,339,980 บาท
งบบุคลากร รวม 3,620,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,620,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,258,360 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้พนักงาน
ส่วนท้องถินทีปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวย
การกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก รวม 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 102,000 บาท
(1) เงินประจําตําแหน่ง   จํานวน 60,000 บาท
สําหรับเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองการศึกษา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา รวม 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยปฏิบัติตาม
ประกาศฯ ดังนี
 1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีะรรม
ราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ลงวันที 25 เมษายน 2559
(2) เงินวิทยะฐานะ  จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ เงินประจําตําแหน่ง ข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,127,820 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (5 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน ภารโรง รวม 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างทีปฏิบัติงานใน
สังกัดกองการศึกษา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก (3 อัตรา) บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน ภารโรง รวม 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 637,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานในสังกัดกองการ
ศึกษา  จํานวน 10,000 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง
การ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
ราชการ และมีสิทธิ ตามระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ ตามระเบียบ และ หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือวง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้มาซึงบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าติดตัง
เครืองปรับอากาศ ค่าแรงงาน ค่าเย็บ-หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทําเอกสารเพือประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน ค่าติด
ตังโทรศัพท์และเดินสานภายในอาคาร ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด การ
แข่งขันต่างๆ

จํานวน 30,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล
นาบอน โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ และได้
รับคําสังให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น โดย
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 12 หน้า 91) 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงานและ
จัดทําเอกสารของกองการศึกษา เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ม
เอกสาร เครืองเขียน ตรายาง ซองจดหมาย เครืองคิดเลข ฯลฯ เป็นต้น 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 10 หน้า 90)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ทีจํา
เป็น 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 10 หน้า 90)
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วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลนา
บอน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ตะกร้อ ไม้
แบดมินตัน ตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอล ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 10 หน้า 90)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวหมึกหรือแถบ
พิมพ์ กระดาษและวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 10 หน้า 90)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือสัดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภท
หนึง และมีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น วัสดุและอุปกรณ์ที
ใช้ในการดับเพลิง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 10 หน้า 90)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีติดตังในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลนาบอน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาทีติดตังในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล
นาบอน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการและในส่วน
ราชการ โทรศัพท์เคลือนที ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ใช้บริการและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลนาบอน

งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิว สามารถ
ปรับระดับความเร็วได้ 3 ระดับ จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท เพือใช้
ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 11 หน้า 90)

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะนักเรียนอนุบาล จํานวน 31,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะนักเรียนอนุบาล จํานวน 7 ชุดๆ ละ 4,500
 บาท  1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x55
 ซม. พร้อมเก้าอี 6 ตัว ทําจากวัสดุทีเป็นโครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะไม้
ติดโฟเมก้าขาว และได้รับรองมาตรฐาน มอก. เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนเทศบาลนาบอน 
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ของสํานักงบประมาณ)
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โต๊ะโรงอาหารอนุบาล จํานวน 22,500 บาท
สําหหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะโรงอาหารสําหรับเด็กอนุบาล จํานวน 5
 ชุดๆ ละ 4,500 บาท   1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาดไม่น้อย
กว่า 120x60x50 ซม.จํานวน 1 ตัว เก้าอี ยาวไม่น้อยกว่า 120x30x30
 ซม. ทําจากวัสดุทีเป็นโครงเหล็กอย่างหนา หน้าโต๊ะไม้ติดโฟเมก้า
ขาว และได้รับรองมาตรฐาน มอก. เพือใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เทศบาลนาบอน
(จัดซือตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559 ของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 11 หน้า 90)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 1
 เครืองๆ ละ 13,000 บาท เพือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลนาบอน 
คุณลักษณะพืนฐาน
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920x1080 พิเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการต่อสัญญาภาพและ
เสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- ช่องการเชือมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2) 
(เป็นครุภณฑ์ทีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559
 ของสํานักงบประมาณ)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 11 หน้า 90)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,498,130 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,498,130 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,181,730 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น ค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 134,300 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือสือการเรียนการสอน วัสดุการ
ศึกษา หนังสือเรียน เครืองเล่นพัฒนาการ ฯลฯ ทีจําเป็นในการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน ตังจ่ายตามหนังสือ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3
 สิงหาคม 2559  โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559  เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0893.2/ว 801 ลงวัน
ที 11 มีนาคม 2551 เรือง การจัดซือจัดหาสือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน" 
(เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 (1.6) หน้า 33)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพกรจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ตโรงเรียน

จํานวน 16,800 บาท

(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL  
จํานวน 9,600 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1(1.3.2) หน้า 28) 
(2) ระบบ wireless Fidelity : WiFi  จํานวน 7,200 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นค่าระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1(1.3.2) หน้า 28) 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ และ
หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2554
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร

จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดทําและปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลนาบอน เช่น ค่าเข้าเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นต้น โดย
ปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน้อง
ถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1(1.3)  หน้า 27 ) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล เช่น จัด
ซือจัดหาหนังสือต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
ห้องสมุด ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1(1.3.3) หน้า 28)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน

จํานวน 12,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล
นาบอน โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1(1.3.5) หน้า 29)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จํานวน 50,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล
นาบอน โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1(1.3.4) หน้า 29)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 21,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลนาบอน จํานวน 15,000 บาท สําหรับครูแกนนําโรงเรียนละ 1
 คนๆ ละ 3,000 บาท และเจ้าหน้าที อปท.ละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท โดย
ปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559  เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน" 
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 (1.3.6) หน้า 29)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน

จํานวน 185,630 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเครืองแบบนักเรียน , ค่าอุปกรณ์นักเรียน , ค่า
หนังสือเรียน , ค่าจัดการเรียนการสอน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559  เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที มท 0893.2/ว 801 ลงวัน
ที 11 มีนาคม 2551 เรือง การจัดซือจัดหาสือการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน" 
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 (1.3) หน้า 30)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
นาบอน

จํานวน 392,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวันให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอนมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปี
การศึกษา ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และ
หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน้อง
ถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1(1.2)  หน้า 26 ) 

วันทีพิมพ์ : 7/9/2559  16:19:22 หน้า : 39/68



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือจ่ายเป็น เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน

จํานวน 250,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จัดจ้างอาหารกลางวันให้กับนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาลนาบอนมีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษา ตังจ่ายตาม
หนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิน  โดยปฏิบัติตาม ระเบียบ และหนังสือ
สังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถาน
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวัน
ที 16 มิถุนายน 2552 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน้อง
ถิน พ.ศ. 2551
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที 22 มีนาคม 2559 เรือง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 (ฉบับที 2) 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน"
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน) 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1(1.1) หน้า 26 ) 

ค่าวัสดุ รวม 316,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอนและโรงเรียนเทศบาลนา
บอน เช่น หม้อหุงข้าว จาน ชาม ถาดหลุม อุปกรณ์เครืองครัว นํายาล้าง
ห้องนํา นํายาถูพืน ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 10 หน้า 90)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 296,400 บาท
(1) โครงการอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนา
บอน จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน
เทศบาลนาบอน จํานวน 260 วัน 
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 34)
(2) โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลนาบอน จํานวน 166,400 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลนาบอน จํานวน 280วัน  ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559
"ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 3 หน้า 34)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,627,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,727,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,727,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 551,400 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้กับพนักงาน
เทศบาล รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจ่ายให้กับ ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับ ผู้อํานวยการสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน และ ตําแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ยบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที 25 เมษายน พ.ศ
. 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้กับลูกจ้างประจําที
ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 807,840 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปที
ปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถบรรทุก
ขยะ คนงานทัวไป รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,700 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปทีปฏิบัติงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คนงานประจํารถบรรทุก
ขยะ คนงานทัวไป รวม 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,776,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน 30,000 บาท
ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้างอของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างผู้ทีมีสิทธิและได้รับคําสังให้
ปฏิบัติราชการในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครัง
คราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าทีให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ตาม ระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ทีมีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบ และ หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรือง การเบิกสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 850,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีค่าติดตังไฟฟ้า
(1) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
กรณีจ้างแรงงาน ให้ถือปฏิบัติตามกฏหมาย ดังนี
 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
 2) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าเบียเดินเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนทีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภท
นี ตามระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

วันทีพิมพ์ : 7/9/2559  16:19:22 หน้า : 43/68



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ใน
ความดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมทีชํารุด เสีย
หาย หรือเสือมสภาพทังในส่วนทีเป็นครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้างหรือ
ทรัพย์สินอืนๆ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ จักรยานยนต์ เครืองพ่นหมอก
ควัน ยานพาหนะ รถดูดสิงปฏิกูล เครืองตัดหญ้า เครือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ใน
การปฏิบัติงาน ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 15 หน้า 92)

ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่จัดซือาวัสดุอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติงาน
และจัดทําเอกสารของกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ตระแกรงวาง
เอกสาร กุยแจ หมึก กระดาษถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร เครืองเขียน แบบ
พิมพ์ ตรายาง ซองจดหมาย เครืองคิดเลข แฟ้ม เป็นนต้น ซึงเป็นรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หลอดไฟฟ้า สายไฟและวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ  เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆ  เช่น ถัง
ขยะ นํายาทําความสะอาด ผงซักฟอก แปรง ไม้กวาด ทีตักขยะ ไม้มือ
เสือ เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางใน ยาง
นอก ล็อคเกียร์ หัวเทียน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน แม่แรง
และเครืองจักรกล ฟิล์มกรองแสงและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ เป็น
ต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ  เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันหล่อลืน นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันจารบีและวัสดุเชือ
เพลิงและหล่อลืนอืนๆ เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาเวชภัณฑ์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุง
มือ เครืองมือวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ในทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ค่าชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบืองต้น สาร
เคมี ยาฆ่าเชือโรค ถุงมือ ค่าชุดตรวจทดสอบหาสารเสพติด เป็นต้น  ซึง
เป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานการเกษตรต่างๆ  เช่น สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ สปริงเกลอร์ จานพรวน ถังฉีดพ่น
วัชพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช ต้นไม้ วัสดุเพาะชํา กระถาง กากนําตาล หัวเชือ
จุลินทรีย์ จอบ เสียม และวัสดุการเกษตรอืนๆ เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายต่างๆ ทีใช้สวมใส่ในการปฏิบัติ
งานของพนักงานในสังกัดกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น ถุง
มือ รองเท้ายาง ผ้าปิดจมูก หมวก เสือ เสือกันฝน เสือสะท้อนแสงและวัสดุ
เครืองแต่งกายอืนๆ ทีจําเป็น เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ประกอบเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในงานของ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ เมนบอร์ด เป็นต้น ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีนอกเหนือจากประเภทงบประมาณทีตัง
จ่ายไว้ข้างต้นนี  ซึงเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดัง
ต่อไปนี
 1) รายจ่ายเพือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
 2) รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 3) รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตัง เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 13 หน้า 91)
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งบลงทุน รวม 124,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1
 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที 11 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 14 หน้า 92)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3,200 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 3,200 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11
 มีนาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 14 หน้า 92)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ทีดินและสิงก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอืนๆ ให้มี
สภาพใช้การได้
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งานโรงพยาบาล รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 35,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์ การจัดกิจกรรมป้องกันการติดเชือเอชไอวีในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบ
บูรณาการ กิจกรรมสือสารสาธารณะการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2196 ลงวันที 1
 ธันวาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0891.3/ว 999 ลงวันที 24 พฤษภาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 14 หน้า 92) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และกําจัดสัตว์พาหะนําโรค จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก กําจัดสัตว์และพาหะนํา
โรคทุกชนิด เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และกําจัดยุง แมลงวัน หนู พร้อมส่วนผสมทีจําเป็นต้องใช้ เป็นต้น ค่า
เอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบ
คุมและป้องกันโรค รวมทังการกําจัดสัตว์พาหะนําโรค ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1291 ลงวันที 30
 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 57) 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกัยการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกําเนิด กําจัดสุนัขจรจัด ค่าตอบ
แทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1203
 ลงวันที 15 มิถุนายน 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 2545 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2558 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 62)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,579,000 บาท
งบบุคลากร รวม 785,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 785,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 525,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ให้กับพนักงานเทศบาลทีปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
ช่าง หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง นายช่าง
โยธา รวม 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานเทศบาลที
ปฏิบัติงานในกองช่าง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วัน
ที 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 222,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีปฏิบัติงานในกองช่าง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า รวม 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล  จํานวน 10,000
 บาท ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3072 ลงวัน
ที 29 กันยายน 2557 เรือง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก
.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิและได้รับคําสังให้
ปฏิบัติราชการในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือวันหยุดราชการเป็นครัง
คราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550  เรือง การเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าออกแบบ ค่า
พิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าระวางบรรทุก การปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าแรงตัดปาล์ม ค่าจ้างกําจัดวัชพืช ค่า
แรงงานใส่ปุ๋ยสวนปาล์ม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับ
คําสังให้เดินทางไปราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น ค่าลง
ทะเบียนในการอบรมสัมมนา ค่าทีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าเบียเลียงเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตาม
ระเบียบ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ทีดินและสิงก่อสร้างหรือทรัพย์สินอืนๆ เช่น สะพาน ถนน รถกระเช้า
ไฟฟ้า ฯลฯ ให้มีสภาพใช้การได้ตามปกติ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 9 หน้า 89)
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ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษโรเนียว แบบพิมพ์ ไม้ฉาก สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลักไฟฟ้า และวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุอืนๆ ทีจําเป็นในการติดตังปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ทราย ค้อน คีม เลือย ไม้
ต่างๆ สี แรงทาสี ตะปู จอบ สิว เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ท่อ
นํา หิน ดิน กระเบือง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก และวัสดุก่อสร้างอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางใน ยาง
นอก ล็อคเกียร์ แม่แรง ล็อคพวงมาลัย นํามันเบรก หัวเทียน และวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งอืนๆ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันหล่อลืน และวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยและยาปราบวัชพืชสวนปาล์มของเทศบาลตําบล
นาบอน และวัสดุการเกษตรอืนๆ 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ผงหมึกคอมพิวเตอร์ แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
กระดาษ และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 88)

งบลงทุน รวม 634,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึงไม่รวมถึงซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 534,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างคูระบายนํา คสล. (รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ จํานวน 216,000 บาท
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 - 0.70 เมตร ยาว 102 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลนาบอน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 4 หน้า 15)
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โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามพีน้อง (เพิมเติม) จํานวน 270,000 บาท
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาบอน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 16)

โครงการปรับปรุงราวสแตนเลสกันตกบริเวณสระนําหนองไม้ตาย ส่วนที 1 จํานวน 48,000 บาท
ขนาดยาว 32.00 เมตร รวม 3 จุด สูง 0.40 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลนาบอน 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 14)

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

(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเทศบาล  จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1 หน้า 21)
(2) โครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอทุ่งสง ในการ
ขยายเขตภายในเขตเทศบาลตําบลนาบอน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 21)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 150,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะให้สามารถรองรับปริมาณ
ขยะได้ยาวนานขึนและแก้ไขปัญหาขยะล้นบ่อ แก้ไขปัญหากระทบทาง
ด้านสิงแวดล้อม ค่าขนย้ายขยะ  ค่าฝังกลบขยะ ค่าปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อ
และถนนภายในบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง ค่าเช่าเครือง
จักรกล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าวัสดุดิน ค่าหินคลุก และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและ
พัฒนาปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึน รวมทัง
การแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 089.4/ว 2038 ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 6 หน้า 71)
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินงานโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและรักษาความ
สะอาด เช่น จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่า
จัดทําแผ่นพับ ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 3579 ลงวันที 20
 ตุลาคม 2557 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 73) 
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน เพือการส่งเสริม สนบสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับ
เคลือนแผนชุมชน แบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553  เรือง การสนับสนุนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิน
แบบบูรณาการ
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 4 หน้า 55)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการจัดทําประชาคมทุกระดับ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําประชาคม
ทุกระดับ เช่น ประชาคมท้องถินและประชาคมเมือง โดยจ่ายค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 600 ลงวัน
ที 29 มกราคม 2559 เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 74)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เพือการจัดกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การ
จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ การ
จัดฝึกอบรม ประชุม ชีอจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที
ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการในการป้องกันสถาบัน
สําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดทําสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128  ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557  เรือง การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0214/ว 1344 ลงวันที 5
 มิถุนายน 2557 เรือง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือการปฏิรูป
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 1503 ลงวัน
ที 17 มิถุนายน 2557 เรือง แนวทางการดําเนินการตามภารกิจปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 5 หน้า 78)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐานในเขตเทศบาล เพือนําข้อมูลพืนฐานทีจัดเก็บได้มาทําการ
ประมวล และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ และนําข้อมูลพืนฐานไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทีสมควรรวมทังให้การสนับสนุนแก่หน่วย
งานอืนๆ ทังภาครัฐและเอกชนและผู้ทีสนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยจ่ายค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูลพืน
ฐาน ค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลพืนฐาน ค่าวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที 29
 มกราคม 2559  เรือง การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 4413 ลงวัน
ที 30 ตุลาคม 2556 เรือง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานในการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 52)
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเทศบาลสร้างสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลสร้างสุขภาพ โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนผู้นําออกกําลังกายค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็น ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0803/ว 237 ลงวันที 27
 กุมภาพันธ์ 2547 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 6 หน้า 61)
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการดําเนินงานโครงการปลูกสร้างจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม เช่น จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการรณงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่า
ตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 5 หน้า 70)
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพือสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสียง โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และ
หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ ว
 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบ
ปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 3 หน้า 50)
(สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน ให้แก่ ประชาชนทัวไป กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการทีมี
ความสนใจ โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม   ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ และ
หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 25)
(สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการอบรมผู้ประกอบ
การร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีจําเป็น โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 4122 ลงวันที 21 พฤศจิกายน 2547  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 3 หน้า 58 ) 
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพือเพิม
ความรู้และแลกเปลียนประสบการณ์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าจัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ เป็นต้น โดยให้
ปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ลําดับที 3 หน้า 37)
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โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโอกาส
ต่างๆ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.4/ว 2589 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1 หน้า 36)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 297,750 บาท
งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีท้องถินและวันสําคัญต่างๆ ทุกกิจกรรม
ตลอดปี เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เม.ย
. 2556 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่างๆ เกียวกับ
การดูแลส่งเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 5 หน้า 40)

โครงการทําบุญตักบาตรวันขึนปีใหม่ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทําบุญตักบาตรวันขึนปี
ใหม่ ประจําปี 2560 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมาเครือง
เสียง ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 4 หน้า 40)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2559 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมาเครือง
เสียง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 2 หน้า 39)
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โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดนําขอพรผู้สูงอายุ) จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์ (รดนําขอ
พรผู้สุงอายุ) ประจําปี 2560 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือสัง
การ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เม.ย
. 2556 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่างๆ เกียวกับ
การดูแลส่งเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 1 หน้า 38)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ

จํานวน 30,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี 2560 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 3.1 หน้า 39)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ

จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2560
 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่า
จ้างเหมาเครืองเสียง ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19
 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 255 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(เบิกหักผลักส่งให้กับโรงเรียนเทศบาลนาบอน)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 3.2 หน้า 39)
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งบเงินอุดหนุน รวม 122,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 122,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 122,750 บาท

(1) โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอําเภอนาบอน ประจําปี 2560
 จํานวน 100,000 บาท 
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานเทศกาลปิดกรีดอําเภอนา
บอน ประจําปี 2560  ตามหนังสืออําเภอนาบอน ที นศ 1618/ว 29 ลงวัน
ที 19 มกราคม 2559 เรือง โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอําเภอนา
บอน ประจําปี 2560 โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน  2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 6 หน้า 41)
(2) โครงการประเพณีแห่หมรับเดือนสิบเดือนจังหวัดนครศรี
ธรรมราช ประจําปี 2560  จํานวน 22,750 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปี 2560 ตามหนังสืออําเภอนาบอน ที นศ 1618
/ว 28 ลงวันที 14 มกราคม 2559 เรือง โครงการจัดงานประเพณีแห่
หมรับเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2560 โดยให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน  2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลําดับที 7 หน้า 41)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,257,200 บาท
งบกลาง รวม 6,257,200 บาท
งบกลาง รวม 6,257,200 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,630,200 บาท

สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2 สัญญา คือ
(1) ชําระหนีเงินต้นกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที 7/2546 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2546  จํานวน 509,600 บาท
(2) ชําระหนีเงินต้น ก.ส.ท. ตามสัญญาเงินกู้ เลขที 699/22/2553 ลงวัน
ที 6 มกราคม 2553 ปีที 6  จํานวน 1,120,600 บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 170,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบีย จํานวน 2 สัญญา คือ
(1) ชําระดอกเบียเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ตามสัญญาเงินกู้ เลข
ที 7/2546 ลงวันที 26 พฤษภาคม 2546 จํานวน 64,000 บาทา
(2) ชําระดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที 699/22/2553 ลงวันที 6
 มกราคม 2553  ปีที 6 จํานวน 106,500 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 213,300 บาท
สําหรับส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
 3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,003,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2553
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429 ลง
วันที 6 ธันวาคม 2554 เรือง แจ้งแนวทางการจัดงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2555 เพิมเติม
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 45)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 545,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 3609 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 5 หน้า 45)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตาม
บัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบ และหนังสือสัง
การ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือก่ียังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1381 ลงวันที 2 กรกฎาคม 2558
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 1 หน้า 45)
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สํารองจ่าย จํานวน 59,000 บาท
เพือสํารองจ่าย เป้นรายจ่ายทีตังไว้เพือใช้กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นัน ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2554 เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นําท่วมฉับ
พลัน นําป่าไหลหลาก และนําล้นตลิง
 3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีสาธารณภัยของอค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที 11 สิงหาคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย นําท่วมฉับพลัน นําป่าไหลหลาก และดินถล่ม
 6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843 ลงวันที 28 เมษายน 2559 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
 7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558 เรือง การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
 8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวัน
ที 29 ตุลาคม 2553
 9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76 ลงวันที 13 มกราคม 2558 เรือง การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยหนาว
 10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 201,000 บาท
(1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียว
กับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กําหนดว่าสมาชิกต้องชําระค่าบํารุงให้แก่
สมาคมสันนิบาตเป็นรายปีตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่เป็นผู้กําหนด โดย
พิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของเทศบาล ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่าย
ขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทังนีไม่เกิน 500,000
 บาท โดยในปีงบประมาณ 2560 คํานวณ ได้ ดังนี
รายรับตามงบประมาณทัวไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  จํานวน 34,838,034.38 บาท
หัก รายรับ 1) เงินอุดหนุนทัวไป 10,252,696 บาท  2) เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์  6,241,4650 บาท  3) เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม  30,895
 บาท  รายได้ตามงบประมาณทัวไป สําหรับ
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คํานวณ จํานวน 18,312,983.38 บาท คํานวณ ร้อย
ละ 1/6  (1/6 x  1/100 = 0.00167) จํานวน 30,582.68 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจร  จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิง
ทีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ การจัดหาเครืองมือเครืองใช้
เกียวกับกิจการจราจร เช่น เครืองหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกัน สีตี
เส้นจราจร ทาสี และตีเส้น นลฯ ตามหนังสือสังการ ดังนี
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวัน
ที 4 ตุลาคม 2539  เรือง การตังงบประมาณและเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร
(3) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที  จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
 2) ประกาศคณะกรรมกมารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืน
ที พ.ศ. 2557
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557
 6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201 ลง
วันที 30 มิถุนายน 2553 เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลง
วันที 26 กรกฎาคม 2554
 9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว
 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2557 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลําดับที 2 หน้า 72)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีทีพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765 ลงวันที 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 366,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2500 โดยคํานวณตังจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันทบัตร เงิน
กู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) โดยในปี 2560 ได้
ประมาณการไว้ที 32,500,000 บาท คํานวณได้ ดังนี
32,500,000 - 14,200,000 = 18,300,000 x 2/100 = 366,000
 บาท ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546
 3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 เรือง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
 4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 เรือง ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ สําหรับผู้ได้รับหรือมี
สิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ ใน
อัตราเดือนละ ร้อยละ 5 ของบํานาญทีได้รับหรือมีสิทธิได้รับ ตาม
ระเบียบ  ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 12) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับ
ที 14) พ.ศ. 2554
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