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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณพ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลนิเวศน์
อาเภอ ธวัชบุรีจงั หวัดร้อยเอ็ด
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 43,105,000 บาทจ่ายจากรายได้จดั เก็บเองหมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
16,750,020 บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
8,923,720 บาท
งบบุคลากร
รวม
2,508,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
รวม
695,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
ประเภทเงินเดือน นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
(210100) (สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 695,520 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1.ตาแหน่ งนายกเทศมนตรี อัตราเงินเดือนละ 27,600 บาท เป็ นเงิน
331,200 บาท
2.ตาแหน่ งรองนายกเทศมนตรี2คน อัตราเงินเดือนละ15,180 บาท/คน
เป็ นเงิน 364,320 บาท
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ
่ ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก
ประเภทค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี (210200)(สานักปลัด)
ตัง้ ไว้ 120,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่ งให้แก่
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ดังนี้
1. ตาแหน่ งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
เป็ นเงิน 48,000 บาท
2. ตาแหน่ งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน
เป็ นเงิน 72,000 บาท
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30กันยายน 2554เรือ่ ง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554

จานวน

120,000

บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รอง
นายกเทศมนตรี (210300)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 120,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
ดังนี้
1.ตาแหน่ งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,000 บาท
เป็ นเงิน 48,000 บาท
2.ตาแหน่ งรองนายกเทศมนตรี 2 คน อัตราเดือนละ 3,000บาท/คน
เป็ นเงิน 72,000 บาท
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ
่ ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและทีป
่ รึกษาของนายกเทศมนตรี
(210400)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 198,720 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
รายเดือนของเลขานุการและทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้
1. ตาแหน่ งเลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 9,660 บาท
เป็ นเงิน 115,920 บาท
2. ตาแหน่ งทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,900 บาท
เป็ นเงิน 82,800 บาท
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ
ที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ
่ ง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2554
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ (210600)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 1,374,480 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
1. ตาแหน่ งประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,180 บาท
เป็ นเงิน 182,160 บาท
2. ตาแหน่ งรองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,420 บาท
เป็ นเงิน 149,040 บาท
3. ตาแหน่ งสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 9 คน อัตราเดือนละ
9,660 บาท/คน เป็ นเงิน 1,043,280 บาท
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส่ ด
ุ ที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ่ ง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554

จานวน

120,000

บาท

198,720

บาท

1,374,480

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
5,165,280 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็ นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจา จานวน 15 อัตรา
ประกอบด้วย แยกเป็ น
1. ตาแหน่ งปลัดเทศบาล จานวน 1 อัตรา ๆละ 50,670 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 608,040 บาท
2. ตาแหน่ ง รองปลัดเทศบาลจานวน 1 อัตราๆละ 32,450 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 389,400 บาท
3. ตาแหน่ งหัวหน้าสานักปลัด 1 อัตราๆละ 33,000 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 396,000 บาท
4 ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายอานวยการ 1 อัตราๆละ 32,450 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 389,400 บาท
5. ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายปกครอง 1 อัตราๆละ 30,220 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 362,640 บาท
6. ตาแหน่ ง หัวหน้าฝ่ ายธุรการ 1 อัตราๆละ 29,680 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 356,160 บาท
7. ตาแหน่ งนักป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย1อัตราๆละ 27,480 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 329,760 บาท
8. ตาแหน่ งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตราละ 28,560 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 342,720 บาท
9. ตาแหน่ งนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตราๆละ 26,460 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 317,520 บาท
10. ตาแหน่ งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตราๆละ 28,030 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 336,360 บาท
11. ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตราๆละ 18,060 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 216,720 บาท
12. ตาแหน่ งนักจัดการงานทั่วไป1 อัตราๆละ 26,980 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 323,760 บาท
13. ตาแหน่ งเจ้าพนักงานทะเบียน 1 อัตราๆละ 21,620 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 259,440 บาท
14. ตาแหน่ งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 อัตราๆละ
24,010 บาท/เดือน เป็ นเงิน 288,120 บาท
15. ตาแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตราๆละ 20,770 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 249,240 บาท
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

6,415,000
5,165,280

บาท
บาท

เงินประจาตาแหน่ ง
จานวน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (220300) (สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 306,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ
ทีค
่ วรได้รบั ตามระเบียบทีก
่ าหนด
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

306,000

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ประเภทค่าจ้างประจา (220500)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 275,760 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างประจาและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจา
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่ งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 อัตราๆละ
22,980 บาท/เดือน เป็ นเงิน 275,760 บาท
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 639,960 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ น
หน่ วยงานสานักปลัดเทศบาล ดังนี้
1.ตาแหน่ งผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ จานวน1 อัตราๆละ12,620
บาท/เดือน เป็ นเงิน 151,440 บาท
2.ตาแหน่ งผช.จพง.ป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
อัตราละ 12,570 บาท/เดือน เป็ นเงิน 150,840 บาท
3.ตาแหน่ ง ผช. จพง.ธุรการ จานวน 1 อัตราๆละ12,540 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 150,480 บาท
4.ตาแหน่ ง ผช.นักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตราๆละ
15,600 บาท/เดือน เป็ นเงิน 187,200 บาท
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
28,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตัง้ ไว้ 28,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว
ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ประเภทค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ (310100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 25,000 บาท แยกเป็ น
1.ค่าตอบแทนจัดเก็บข้อมูลเพือ
่ วางแผนพัฒนาท้องถิน
่ ตัง้ ไว้
15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนจัดเก็บข้อมูลเพือ
่ ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิน
่ ฯลฯ
2.ค่าตอบแทนผูไ้ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในงานราชการ
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการผูท
้ ี่
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการสอบสวน หรือกรรมการอืน
่

จานวน

275,760

บาท

จานวน

639,960

บาท

จานวน

28,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

7,430,600

บาท
348,600 บาท
25,000 บาท

3.ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.หรือบุคคลอืน
่ ทีม
่ ีคาสั่งให้ปฏิบตั ิ
ราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.หรือบุคคลอืน
่ ทีม
่ ค
ี าสั่งให้ปฏิบตั ริ าชการอันเป็ น
ประโยชน์แก่อปท.
เป็ นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยให้แก่
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2560
ค่าเบีย้ ประชุม
ประเภทค่าเบีย้ ประชุม (310200)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประชุม /เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
เลขานุการ ฯลฯ ตามระเบียบของทางราชการกาหนด
ค่าเช่าบ้าน
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 273,600 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน
เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
40,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา ตามระเบียบทีก
่ าหนด
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประชาสัมพันธ์ขา่ วทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ หรือ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆการจัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารหนังสือ เพือ
่ เผยแพร่กจิ การของ
เทศบาลตาบลนิเวศน์
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถน
ุ ายน 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

จานวน

10,000

บาท

จานวน

273,600

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

5,562,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

ค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์
ค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาดูแลเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลนิเวศน์ เช่น ค่าต่อทะเบียน
โดเมน ค่าต่อสัญญาเช่าเว็ปโฮสติง ปรับปรุงข้อมูลฯ และดาเนินการอืน
่ ที่
เกีย่ วข้อง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค

จานวน

15,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาสัมภาระ ค่าล้างและเปลีย่ นน้ายาปรับอากาศ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าตักสิง่ ปฏิกูล ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ สือ่ วิทยุฯ ค่าล้างฟิ ล์ม
ของเทศบาลตาบลนิเวศน์ ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค

จานวน

100,000

บาท

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ค่าจ้างเหมาพนักงาน (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 3,300,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาพนักงานดังนี้
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จานวน 6 อัตรา ๆละ 9,000 บาท
เป็ นเงิน 648,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จานวน 26 อัตรา ๆละ 8,500 บาท
เป็ นเงิน 2,652,000 บาท
โดยปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559

จานวน

3,300,000

บาท

ค่าเช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 42,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าเช่าเครือ
่ งถ่ายเอกสาร ในงานราชการสานักงานเทศบาลตาบลนิเวศน์
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค

จานวน

42,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในการกาจัดขยะ
ค่าใช้จา่ ยในการกาจัดขยะ(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 600,000 เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการกาจัดขยะ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาต่างๆ
สาหรับคณะผูบ
้ ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ วารสาร และเทศบัญญัตต
ิ า่ ง ๆ
ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ วารสาร และเทศบัญญัตต
ิ า่ งๆ(สานักปลัด)
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเย็บเล่ม / เข้าปกหนังสือตลอดจน
หนังสืออืน
่ ๆ ในหน้าทีเ่ ทศบาล อาทิเช่น ค่าเย็บเล่มหนังสือเทศบัญญัติ
ตาบล แผนพัฒนาตาบล เป็ นต้น
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค
ค่ารับวารสาร
ค่ารับวารสาร (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 15,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับวารสาร
หนังสือพิมพ์และสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ให้กบั เทศบาล และทีอ
่ า่ นหนังสือพิมพ์
ประจาหมูบ
่ า้ น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ (320200)(สานักปลัด)
ตัง้ ไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็ น
1.ค่าเลี้ยงรับรอง ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่ารับรอง
ต้อนรับคณะบุคคล และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเทศบาลเช่นค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่ และ
ค่าน้าดืม
่ เป็ นต้น

จานวน

600,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยสาหรับจัดการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ
จานวน
ค่าใช้จา่ ยสาหรับดาเนินการจัดการเลือกตัง้ สาหรับผูบ
้ ริหาร
ท้องถิน
่ สมาชิกสภาท้องถิน
่ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 500,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่ สมาชิกสภาท้องถิน
่ กรณี ครบ
วาระหรือแทนตาแหน่ งทีว่ า่ ง
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที1
่ 3
พ.ศ. 2552
-พระราชบัญญัตก
ิ าหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542

500,000

บาท

ค่าใช่จา่ ยโครงการวันเทศบาล
ค่าใช้จา่ ยโครงการวันเทศบาล (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ เป็ นต้น
เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที1
่ 3)
พ.ศ. 2552
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
ค่าใช้จา่ ยจัดงานพิธีตา่ งๆ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดงานพิธีการต่างๆ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
ฯลฯ ในงานรัฐพิธีหรืองานพิธีการต่างๆ
เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดฝึ กอบรมและศึกษาดูงานคณะผูบ
้ ริหาร สมาชิก ทต.
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผูน
้ าชุมชน
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดฝึ กอบรมศึกษาดูงานคณะผูบ
้ ริหาร สมาชิก ทต.
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผูน
้ าชุมชน (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
300,000 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดฝึ กอบรมศึกษาดูงาน
คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิก ทต.พนักงานเทศบาลลูกจ้าง เช่น ค่าอาหารค่า
เครือ
่ งดืม
่ /อาหารว่าง ค่าทีพ
่ กั ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารและวัสดุ
ประกอบการอบรมค่าใช้จา่ ยในพิธี เปิ ด-ปิ ด บริหารโครงการ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ เป็ นต้น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557

จานวน

300,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในโครงการรักษ์ น้ารักษ์ ป่ารักแผ่นดิน
ค่าใช้จา่ ยในโครงการรักษ์ น้ารักษ์ ป่ารักแผ่นดิน(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการรักษ์ น้ารักษ์ ป่ารัก
แผ่นดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือ
่ งดืม
่ วัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพันธ์กล้าไม้ ฯลฯ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
เพือ
่ จ่ายค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผูบ
้ ริหาร และสมาชิกสภาฯ
ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
โครงการวันท้องถิน
่ ไทย
ค่าใช้จา่ ยโครงการวันท้องถิน
่ ไทย(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการวันท้องถิน
่ ไทย เช่นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าดอกไม้ พานพุม
่ พานมาลา ฯลฯ
เป็ นต้น
เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิม
่ เติมฉบับที่ 13
พ.ศ. 2552)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559
ปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ
ค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการปลูกป่ าเฉลิม
พระเกียรติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือ
่ งดืม
่ วัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ (320400)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้
100,000 บาท แยกเป็ น
1. ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์รกั ษาหรือซ่อมแซม
ครุภ ัณฑ์ทช
ี่ ารุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์
เครือ
่ งปรับอากาศ รถยนต์ราชการ ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน (330100)(สานักปลัด) ตัง้
ไว้ 100,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ ม ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ เครือ
่ งมือเขียนแบบ ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

รวม
จานวน

825,000

บาท
100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (330200)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและ วิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้ า, สายไฟฟ้ า,
ปลัก
๊ ไฟ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทใี่ ช้ทาความ
สะอาดและอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ หม้อ กระทะ
ถ้วยชาม ช้อน- ส้อม ถังขยะ ฯลฯ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
100,000บาท เพือ
่ จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก,ยางใน ฯลฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (330800)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
500,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าน้ามันหล่อลืน
่ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุจดั ทาป้ ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
เช่น ไม้อดั พูก
่ น
ั แปรงทาสี สี ผ้าด้ายดิบ เป็ นต้น
วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย
ประเภทวัสดุเครือ
่ งแต่งกาย (331200)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อชุดปฏิบตั ก
ิ าร ให้กบั พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม เช่น เสือ
้ ปฏิบตั งิ าน รองเท้าบูท ถุงมือ ถุงเท้า หมวก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก
สาหรับเครือ
่ งพิมพ์ โปรแกรมและอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
วัสดุอน
ื่
ประเภทค่าวัสดุอน
ื่ ๆ (331700)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ อน
ื่ ทีไ่ ม่จาแนกเข้าประเภทวัสดุ
ใดได้ เช่น กรวย สัญญาณไฟจราจร กระบอง ฯลฯ เป็ นต้น
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ประเภทค่าไฟฟ้ า (340100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 500,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าไฟฟ้ าของสานักงานเทศบาลตาบลนิเวศน์และไฟฟ้ าสาธารณะ ฯลฯ
ค่าน้าประปาค่าน้าบาดาล
ประเภทค่าน้าประปา (340200)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อน้าดืม
่ เพือ
่ อุปโภคและบริโภคในสานักงานเทศบาล
ตาบลนิเวศน์ ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์
ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลทีใ่ ช้ในการติดต่อ
ราชการ ฯลฯ

จานวน

5,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

695,000

จานวน

30,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

บาท
500,000 บาท

ค่าบริการไปรษณี ย์
ประเภทค่าไปรษณี ย์ (340400)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซื้อไปรษณี ยากร ค่าลงทะเบียน ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ฯลฯ
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
120,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
เก้าอีพ
้ นักพิง
ค่าจัดซื้อเก้าอีพ
้ นักพิง (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจัดซื้อเก้าอีพ
้ นักพิง จานวน 2 ตัว ๆละ 5,000 บาท
เนื่องจากไม่มีราคาตัง้ ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงจาเป็ น
ต้องใช้ราคาทีส
่ ามารถจัดซื้อได้ในท้องถิน
่ โดยคานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 26
จัดซื้อโต๊ะสานักงาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า
จัดซื้อโต๊ะทางาน จานวน 2 ตัวๆละ 10,000 บาท
เนื่องจากไม่มรี าคาตัง้ ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงจาเป็ น
ต้องใช้ราคาทีส
่ ามารถจัดซื้อได้ในท้องถิน
่ โดยคานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 26
ตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร (มอก.)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 5,500 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการซื้อตูเ้ หล็กจัดเก็บเอกสาร (มอก.)จานวน1หลัง
อ้างอิงตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสานักงบประมาณ มีนาคม 2560
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
๊
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
21,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สาหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จานวน 1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬก
3.0GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้านกราฟิ ก ( Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

รวม
รวม

383,700

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,500

บาท

จานวน

21,000

บาท

บาท
383,700 บาท

2) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี ที่ ต้องใช้
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อย
กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคูณุลกั ษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08)
ฉบับเพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3ประจาปี 2561 หน้าที่ 26
ค่าจัดซือ
่ คอมพิวเตอร์สานักงาน
จานวน
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สานักงาน (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 22,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ ง ราคาเครือ
่ งละ
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่ วย มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
นาฬก
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ามารถใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

22,000

บาท

- มีหน่ วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณุลกั ษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08)
ฉบับเพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 3 ประจาปี 2561 หน้าที่ 26
จัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดขาว-ดา
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
5,200 บาทเพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ราคาเครือ
่ งละ 5,200 บาท จานวน 2 เครือ
่ ง
มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
อ้างอิงตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม 23 พ.ค 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 26
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 300,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์รกั ษาหรือซ่อมแซม
ครุภ ัณฑ์ทช
ี่ ารุดเสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ เครือ
่ งถ่าย
เอกสาร เครือ
่ งปรับอากาศ รถยนต์ราชการ ฯลฯ

จานวน

5,200

บาท

จานวน

300,000

บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีโครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรี (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 4,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันปิ ยมหาราช ประจาปี 2561
ตามหนังสือที่ รอ 0418/ว 718 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 135
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรี (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 4,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
ตามหนังสือที่ รอ 0418/ว 718 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 22
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยูห
่ วั
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรี (สานักปลัด ) ตัง้ ไว้ 4,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
อยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตามหนังสือที่ รอ 0418/ว 718
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1) ประจาปี 2561 หน้าที่ 60
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)(กองคลัง )
ตัง้ ไว้ 2,180,400 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และ
เป็ นเงิน จ่ายปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 6 อัตรา แยกเป็ น
1.ตาแหน่ งนักบริหารงานคลัง จานวน 1 อัตราๆละ 35,770 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 429,240 บาท
2.ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายพัฒนารายได้ จานวน1อัตราละ 31,340 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 376,080 บาท
3.ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายบริหารงานคลัง จานวน 1อัตราละ 25,970บาท/
เดือน เป็ นเงิน 311,640 บาท
4.ตาแหน่ งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตราๆละ 23,370 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 280,440 บาท

รวม
รวม

12,000
12,000

บาท
บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

จานวน

4,000

บาท

รวม
รวม
รวม
จานวน

4,890,680

บาท
2,981,080 บาท
2,981,080 บาท
2,180,400 บาท

5.ตาแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตราๆละ 29,680บาท/
เดือน เป็ นเงิน 356,160 บาท
6.ตาแหน่ งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตราๆละ 17,690 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 212,280 บาท
7.ตาแหน่ งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตราๆละ 17,880 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 214,560 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินประจาตาแหน่ ง
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (220300)(กองคลัง )ตัง้
ไว้ 78,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานฯ ทีค
่ วรได้รบ
ั ตามระเบียบทีก
่ าหนด
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา (220500) (กองคลัง )ตัง้ ไว้ 560,160 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา จานวน 2 อัตรา แยกเป็ น
1.ตาแหน่ งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตราๆละ
23,340 บาท/เดือน เป็ นเงิน 280,080 บาท
2.ตาแหน่ งนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตราๆละ 23,340 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 280,080 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(กองคลัง )ตัง้ ไว้ 152,520 บาท
เพือ
่ เป็ นค่าจ้างสาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในกองคลัง แยกเป็ น
1.ตาแหน่ ง ผช.จพง.ธุรการ จานวน 1 อัตราๆละ 12,710 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 152,520 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
ค่าเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล(220800)(กองคลัง )
ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้กบั
พนักงานเทศบาล
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

78,000

บาท

จานวน

560,160

บาท

จานวน

152,520

บาท

จานวน

10,000

บาท

งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
จานวน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยดังนี้
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง (กองคลัง)
ตัง้ ไว้ 30,000 บาท เพือ
่ จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผูค
้ วบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่
มท 0808.3/ว 4231 ลว. 9 ธันวาคม 2546
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
พระราชบัญญัตก
ิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ กค 0402.5/ว 156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
ค่าเช่าบ้าน
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)(กองคลัง )ตัง้ ไว้ 189,600บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(กองคลัง ) ตัง้ ไว้
30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา ตามระเบียบทีก
่ าหนด
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง
เหมาสัมภาระ ค่าล้างและเปลีย่ นน้ายาปรับอากาศ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าตักสิง่ ปฏิกูล ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ สือ่ วิทยุฯ ค่าล้างฟิ ล์ม
ของเทศบาลตาบลนิเวศน์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค

บาท
บาท
30,000 บาท

1,718,600
249,600

จานวน

189,600

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

1,304,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ค่าจ้างเหมาพนักงาน(กองคลัง) ตัง้ ไว้ 534,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง
เหมาพนักงานดังนี้
- ค่าจ้างเหมา
พนักงาน จานวน 4 อัตรา ๆละ 9,000 บาท เป็ นเงิน 432,000 บาท
- ค่าจ้างเหมา
พนักงาน จานวน 1 อัตรา ๆละ 8,500 บาท เป็ นเงิน 102,000 บาท
โดยปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559
ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลภาคสนามเพือ
่ นาไปใช้ในการจัดทาแผนทีภ
่ าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สน
ิ
ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลภาคสนามเพือ
่ นาไปใช้ในการจัดทาแผนทีภ
่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สน
ิ (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 200,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ/สารวจข้อมูลภาคสนามเพือ
่ นาไปใช้ในการจัดทาแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ ในเขตเทศบาลตาบลนิเวศน์
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ดังนี้
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัตก
ิ าหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด
่ ี พ.ศ. 2546
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ(กองคลัง) ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ต่างๆ สาหรับคณะผูบ
้ ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้างประจา ,พนักงานจ้าง ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยจัดทาแผนทีภ
่ าษี
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดทาแผนทีภ
่ าษี และทะเบียนทรัพย์สน
ิ (กองคลัง )
ตัง้ ไว้ 250,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดทาแผนทีภ
่ าษี และ
ทะเบียนทรัพย์สน
ิ เช่น ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บ
ข้อมูล ค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าป้ าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ดังนี้
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิม
่ เติมถึงฉบับ
ที่ 13 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัตก
ิ าหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546

จานวน

534,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง )ตัง้ ไว้ 150,000 บา
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆในการเดินทางไปราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ (กองคลัง )ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุครุภณ
ั ฑ์ของ
ทางราชการ เช่นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครือ
่ งพิมพ์ดีด ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม
่ เติมถึง (ฉบับที่ 13 )
พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัตก
ิ าหนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)(กองคลัง )ตัง้ ไว้ 100,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น ค่าวัสดุแบบพิมพ์,ใบเสร็จรับเงิน,
แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่ายเอกสาร ปากกา กระดาษ
แฟ้ ม โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)(กองคลัง )ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง
เช่น แบตเตอรี,่ ยางนอก,ยางใน ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

จานวน

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม
จานวน

165,000
100,000

บาท
บาท

จานวน

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (330800)(กองคลัง )ตัง้ ไว้
5,000 บาท เพือ
่ เป็ นค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าน้ามันหล่อลืน
่ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)(กองคลัง )ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสงแป้ นพิมพ์ แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล โปรแกรมสาเร็จรูป ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอีพ
้ นักพิง
ค่าจัดซื้อเก้าอีพ
้ นักพิง (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เก้าอีพ
้ นักพิง จานวน 1 ตัว
เนื่องจากไม่มีราคาตัง้ ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ จึงจาเป็ น
ต้องใช้ราคาทีส
่ ามารถจัดซื้อได้ในท้องถิน
่ โดยคานึงถึงความประหยัดและ
ประโยชน์ของทางราชการ
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศชนิดแขวนหรือตัง้ พื้น(มีระบบฟอกอากาศ)
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศ ชนิดแขวนหรือตัง้ พื้น(มีระบบฟอก
อากาศ) (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 42,300 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ
เครือ
่ งปรับอากาศ ชนิดแขวนหรือตัง้ พื้น(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครือ
่ งราคาเครือ
่ งละ
42,300 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดทีก
่ าหนดเป็ นขนาดไม่ต่ากว่า 32,000 บีทียู
แบบแยกส่วน
2) ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
3) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5

จานวน

5,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม
รวม

191,000

จานวน

5,000

บาท

จานวน

42,300

บาท

บาท
191,000 บาท

4) ต้องเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุดทัง้ หน่ วยส่ง
ความเย็นและหน่ วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้ า (Electric grids) หรือเครือ
่ งผลิตประจุ
ไฟฟ้ า (Ionizer) เป็ นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์ สามารถทาความ
สะอาดได้
- ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
ีี
สาหรับชนิดตูต
้ ง้ ั พื้นเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีไ่ ม่มระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศขนาดอืน
่ ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็ นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครัง้ ที3
่ /2539 (ครัง้
ที่ 57) เมือ่ วันที่ 14 มิถุนุายน 2539 เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
ีี
พิจารณาจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ประสิ
ทธิภาสูงู (EER) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัตค
ิ อ
ื
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากัน ให้พจิ ารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ทน
ี่ ้อยกว่า
- ถ้าจ้านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นาจ้านวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์)ผลทีไ่ ด้คอ
ื ค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครือ
่ งปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดก
ี ว่า
อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ 2561
ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 5,500 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า
จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารแบบ 2 บาน จานวน 1 ตู้ ราคาตูล้ ะ 5,500 บาท
รายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้
3) คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลติภณ
ั ฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 10,000 เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทางาน จานวน 1 ตัว เนื่องจากไม่มรี าคาตัง้ ไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภ ัณฑ์ จึงจาเป็ นต้องใช้ราคาทีส
่ ามารถจัดซื้อได้ในท้องถิน
่ โดยคานึงถึง
ความประหยัดและประโยชน์ของทางราชการ
ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตง้ ั โต๊ะ
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์สานักงาน (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 22,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครือ
่ งละ 22,000 บาท จานวน 1 เครือ
่ ง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หน่ วย มีหน่ วยความจา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณ
ิ าพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
นาฬก
- มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

จานวน

5,500

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ี
หน่ วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ามารถใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้
หน่ วยความจาหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บ
ข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
เกณฑ์ราคากลางและคุณุลกั ษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
๊
จานวน
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 21,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊ สาหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)
จานวน 1 หน่ วย โดยมีคณ
ุ ลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬก
กว่า 3.0 GHz และมีหน่ วยประมวลผลด้านกราฟิ ก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณี ทม
ี่ ห
ี น่ วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
ิ าพื้นฐานไม่น้อย
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬก
ิ าได้ในกรณี ที่ ต้องใช้
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
่ สัญญาณนาฬก
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จานวน 1 หน่ วย
- มีจอภาพทีร่ องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

21,000

บาท

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้ ภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา (กองคลัง)
ตัง้ ไว้ 5,200 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ราคาเครือ
่ งละ 2,600 บาท จานวน 2 เครือ
่ ง
มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่ วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อ ( Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom
อ้างอิงตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม 23 พ.ค 2561
จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ตง้ ั โต๊ะ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน (กองคลัง) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ
่ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) จานวน 1 เครือ
่ ง
ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกหลัก (4 core) หรือ
ิ าพื้นฐานไม่
8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬก
น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่ วย
- หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจาแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็ นแผงวงจรเพือ
่ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม
่ ห
ี น่ วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูภ
่ ายในหน่ วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีส
่ ามารถ ใช้หน่ วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

จานวน

5,200

บาท

จานวน

30,000

บาท

3) มีหน่ วยประมวลผลเพือ
่ แสดงภาพติดตัง้ อยูบ
่ นแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีม
่ ค
ี วามสามารถในการใช้หน่ วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่ วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่ วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่ วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่ วย
- มีชอ
่ งเชือ
่ มต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้ นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่ วย
อ้างอิงตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงกระทรวง
ดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม 23 พ.ค. 2561
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ (กองคลัง )ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ เช่น เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ดด
ี เครือ
่ งถ่ายเอกสาร เครือ
่ งอัดสาเนา ฯลฯ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ค่าใช้จา่ ยโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
30,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เช่น
ค่าตอบแทนผูอ
้ ยูเ่ วร ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ และค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ เป็ นต้น
เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท. 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท. 0804.4/
ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
จัดกิจกรรมและโครงการในโครงการปกป้ องสถาบันของชาติ
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้ องสถาบันของชาติ
(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0310.4/ว 2128ลงวันที่ 31กรกฎาคม 2557

จานวน

50,000

รวม
รวม
รวม

50,000

จานวน

30,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท

บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน(220100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 598,320 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็ นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจา จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย แยกเป็ น
1. ครู (ผดด.) 1 อัตราๆละ 24,930 บาท/เดือน เป็ นเงิน 299,160 บาท
2. ครู (ผดด.) 1 อัตราๆละ 24,930 บาท/เดือน เป็ นเงิน 299,160 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินวิทยฐานะ
ประเภทเงินวิทยฐานะ (220400)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 84,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 302,760 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างสาหรับพนักงานจ้างทีป
่ ฏิบตั ห
ิ น้าทีใ่ นหน่ วยงานสานัก
ปลัดเทศบาล จานวน 2 อัตรา ประกอบด้วย แยกเป็ น
1.ผช.ครู (ผดด.) 1 อัตราๆละ 16,230 บาท/เดือน เป็ นเงิน
194,760 บาท
2.คนงานทั่วไป 1 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน เป็ นเงิน
108,000 บาท
-เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงาน (220200)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
12,000 บาท
ค่าเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตัง้ ไว้ 12,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

รวม
รวม
รวม
จานวน

2,184,000

บาท
997,080 บาท
997,080 บาท
598,320 บาท

จานวน

84,000

บาท

จานวน

302,760

บาท

จานวน

12,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
40,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจา ตามระเบียบทีก
่ าหนด
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ต่างๆ สาหรับครู ,ผูด
้ แ
ู ลเด็ก , พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ ครู , ผูด
้ แ
ู ลเด็ก, พนักงาน
จ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
-เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน (330100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ ม ดินสอ ปากกา
แบบพิมพ์ เครือ
่ งมือเขียนแบบ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนว
ทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รวม
รวม
จานวน

1,080,320

บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

รวม

60,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม
จานวน

980,320

บาท
10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทใี่ ช้ทาความ
สะอาดและอุปกรณ์ อน
ื่ ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ หม้อ กระทะ
ถ้วยชาม ช้อน- ส้อม ถังขยะ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)(330400)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 960,320 บาท
แยกเป็ น
1.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัช
บุรี เป็ นเงิน 468,160 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซื้อนมพร้อมดืม
่
ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี
2.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็ นเงิน 192,640 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซื้อนมพร้อมดืม
่
ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี
3.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหนองบัวดอนไผ่
เป็ นเงิน 56,160 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซื้อนมพร้อมดืม
่ ยูเอชที
หรือพลาสเจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี
4.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั
เป็ นเงิน 137,280 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซื้อนม พร้อมดืม
่ ยูเอชที
หรือพลาสเจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี
5.ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯสังกัดเทศบาล
ตาบลนิเวศน์ เป็ นเงิน 106,080 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยซื้อนมพร้อม
ดืม
่ ยูเอชทีหรือพลาสเจอร์ไรส์ ปริมาตร 200 ซีซี
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

10,000

บาท

960,320

บาท

งบลงทุน
รวม
ค่าครุภ ัณฑ์
รวม
ครุภ ัณฑ์สานักงาน
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
จานวน
ค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน(สานักปลัด)ตัง้ ไว้106,600 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนหรือ
ตัง้ พื้น ขนาด 44,000 บีทียู พร้อมติดตัง้ จานวน 2 เครือ
่ ง ราคาเครือ
่ งละ
53,300 บาท เป็ นเงิน 106,600 บาท มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดทีก
่ าหนดเป็ นขนาดไม่ต่ากว่า 44,000 บีทียู
แบบแยกส่วน
2) ราคาทีก
่ าหนดเป็ นราคาทีร่ วมค่าติดตัง้
3) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน
40,000 บีทียู ต้องได้รบั การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้ าเบอร์ 5
4) ต้องเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีป
่ ระกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุดทัง้ หน่ วยส่ง
ความเย็นและหน่ วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้ า (Electric grids) หรือเครือ
่ งผลิตประจุ
ไฟฟ้ า (Ionizer) เป็ นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่ นละออง และอุปกรณ์ สามารถทาความ
สะอาดได้
- ชนิดตัง้ พื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
ีี
สาหรับชนิดตูต
้ ง้ ั พื้นเป็ นเครือ
่ งปรับอากาศทีไ่ ม่มระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่ วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศขนาดอืน
่ ๆ (นอกจากข้อ3) ให้เป็ นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครัง้ ที3
่ /2539
(ครัง้ ที่ 57) เมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกีย่ วกับการประหยัด
ีี
พลังงาน โดยให้พจิ ารณาจัดซื้อเครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ ประสิ
ทธิภาพสูง
(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
คุณสมบัตค
ิ ือ
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากัน ให้พจิ ารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ทน
ี่ ้อยกว่า
- ถ้าจ้านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นาจ้านวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์)ผลทีไ่ ด้คอ
ื ค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครือ
่ งปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดก
ี ว่า
อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สานักงบประมาณ 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.08) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 26

บาท
106,600 บาท
106,600

106,600

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริการสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รร.
บ้านประตูชยั
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั (สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 293,690 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียน
ชุมชนบ้านประตูชยั
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2551
หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.3/ว 1658
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรือ
่ งแนวทางปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริการสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กรร.
หนองบัวดอนไผ่
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 54,640 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศน
ู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านหนองบัวดอนไผ่
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.2/ว 1918
ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรือ
่ ง แนวทางปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2551

รวม
รวม
รวม

720,330

บาท
บาท
348,330 บาท

จานวน

293,690

บาท

จานวน

54,640

บาท

348,330

หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0893.3/
ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรือ
่ งแนวทางปฏิบตั ต
ิ ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั (สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 284,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยดังนี้
1.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
264,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ชุมชนบ้านประตูชยั ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
2.อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั (สานักปลัด)ตัง้ ไว้
20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชยั ใน
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 128,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยดังนี้
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
108,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
บ้านหนองบัวดอนไผ่ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ (สานักปลัด)ตัง้ ไว้
20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อกสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559

รวม
รวม

372,000

บาท
372,000 บาท

จานวน

264,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

รวม
รวม
รวม

530,000

จานวน

20,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
การส่งเสริมการดาเนินการและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
การส่งเสริมการดาเนินการและบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ การส่งเสริมการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
20,000 บาท โดยถือปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

บาท
210,000 บาท
60,000 บาท
บาท

ค่าใช้จา่ ยสาหรับขับเคลือ
่ นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า
ค่าใช้จา่ ยสาหรับขับเคลือ
่ นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับ
ขับเคลือ
่ นโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
ตามพระปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อืน
่ ๆ เป็ นต้น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมหารปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

จานวน

20,000

บาท

้ ทะเบียนสัตว์
ค่าใช้จา่ ยสาหรับโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน
้ ทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยสาหรับโครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน
สัตว์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับ
้ ทะเบียนสัตว์ ตามพระ
โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน
ปณิธาน ศร.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง
เครือ
่ งดืม
่ ฯลฯ เป็ นต้น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมหารปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

จานวน

20,000

บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
จานวน
ประเภทค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
150,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ทใี่ ช้
ประกอบการรักษา เช่น ค่าน้ายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท สารเคมี
และวัคซีนอืน
่ ๆ ในการกาจัดยุงป้ องกันโรคติดต่อทีเ่ กิดจากยุง และโรคพิษ
สุนขั บ้า ฯลฯ
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น/ชุมชน
จานวน
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น/ชุมชน (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 320,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ
่ า้ น/ชุมชนในการดาเนินงาน
ตามแนวทางตามโครงการพระราชดาริดา้ นสาธารณสุข หมูบ
่ า้ นละ
20,000 บาท จานวน 16 หมูบ
่ า้ น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0810.5 /
ว 2027 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

150,000

บาท
150,000 บาท

320,000

บาท
บาท

320,000

บาท

320,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)(กองช่าง) ตัง้ ไว้ 1,129,260 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล จานวน 4 อัตรา แยกเป็ น
1. ตาแหน่ งนักบริหารงานช่าง จานวน 1 อัตราๆละ
30,790 บาท/เดือน เป็ นเงิน 369,480 บาท
2.ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง จานวน 1อัตราๆละ
26,980 บาท/เดือน เป็ นเงิน 323,760 บาท
3. ตาแหน่ งนายช่างโยธา จานวน 1 อัตราๆละ11,510 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 138,120 บาท
4. ตาแหน่ งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตราๆละ
24,825 บาท/เดือน เป็ นเงิน 297,900 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

รวม
รวม
รวม
จานวน

5,886,660

บาท
บาท
1,678,660 บาท
1,129,260 บาท

เงินประจาตาแหน่ ง
จานวน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ ง (220300)(กองช่าง) ตัง้ ไว้ 60,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานฯ
ทีค
่ วรได้รบั ตามระเบียบทีก
่ าหนด
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)(กองช่าง) ตัง้ ไว้ 422,400 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจทีป
่ ฏิบตั งิ านสังกัดกองช่าง
ดังนี้
1.ตาแหน่ ง ผช.นายช่างไฟฟ้ า จานวน 1อัตราๆละ 10,840 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 130,080 บาท
2.ตาแหน่ ง ผช.นายช่างเครือ
่ งกล จานวน 1 อัตราๆละ 12,620
บาท/เดือน เป็ นเงิน 151,440 บาท
3.ตาแหน่ ง ผช.จพง.ธุรการ จานวน 1 อัตราๆละ 11,740 บาท/
เดือน เป็ นเงิน 140,880 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

60,000

บาท

422,400

บาท

1,678,660

เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
ค่าเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราว (220800)(กองช่าง)ตัง้ ไว้ 67,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)(กองช่าง ) ตัง้ ไว้ 42,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)(กองช่าง ) ตัง้ ไว้
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ
้ ริหารและ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ (กองช่าง) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง
เหมาสัมภาระ ค่าล้างและเปลีย่ นน้ายาปรับอากาศ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าตักสิง่ ปฏิกูล ค่าจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ สือ่ วิทยุฯ ค่าล้างฟิ ล์ม
ของเทศบาลตาบลนิเวศน์ ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงิน
อืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

จานวน

67,000

บาท

รวม
รวม
จานวน

1,508,000

จานวน

10,000

บาท

รวม

886,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

บาท
52,000 บาท
42,000 บาท

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
ค่าจ้างเหมาพนักงาน (กองช่าง) ตัง้ ไว้ 756,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง
เหมาพนักงาน ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จานวน 7 อัตรา ๆละ 9,000 บาท เป็ นเงิน
756,000 บาท
โดยปฏิบตั ต
ิ ามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (กองช่าง)ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
ต่างๆ สาหรับคณะผูบ
้ ริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้างประจา ,พนักงานจ้าง ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง ) ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ (กองช่าง )ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ทช
ี่ ารุด
เสียหาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ เครือ
่ งปรับอากาศ ฯลฯ

จานวน

756,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุสานักงาน (330100)(กองช่าง ) ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ตรายาง กระดาษ
เขียนแบบ เครือ
่ งมือเขียนแบบ กระดาษไข แบบพิมพ์ แฟ้ ม ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

รวม
จานวน

400,000

บาท
บาท

50,000

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ (330200)(กองช่าง )ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพือ
่ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ฟิ วส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ,
หลอดไฟฟ้ า ฯลฯ ทดแทนส่วนทีช
่ ารุด สึกหรอหรือเสือ
่ มสภาพตามการ
ใช้งานหรือประกอบติดตัง้ ใหม่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับไฟฟ้ าสาธารณะในเขต
เทศบาล
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนว
ทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุกอ
่ สร้าง
ประเภทวัสดุกอ
่ สร้าง (330600)(กองช่าง )ตัง้ ไว้ 200,000 บาท
เพือ
่ จัดซื้อวัสดุกอ
่ สร้างและการประปา เช่น ไม้ตา่ ง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ลูกรัง
หินคลุก ท่อ คสล. ใบไฟเบอร์ ประแจปากตายข้างแหงน กล่อง
เครือ
่ งมือ ท่อ PVC ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนว
ทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (330800)(กองช่าง )ตัง้ ไว้10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เครือ
่ งตัดหญ้า ฯลฯ เช่น น้ามัน
ดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลืน
่ ฯลฯ
-เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
ทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนว
ทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

จานวน

50,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประเภทวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)(กองช่าง )ตัง้ ไว้
50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อคลอรีน สารส้ม ฯลฯ ในกิจการ
ประปาเทศบาลตาบลนิเวศน์
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)(กองช่าง)ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อ วัสดุจดั ทาป้ ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อดั
พูก
่ น
ั แปรงทาสี สี ผ้าด้ายดิบ เป็ นต้น
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)(กองช่าง )ตัง้ ไว้ 30,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นจัดซื้อค่าหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สาหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง แป้ นพิมพ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ประเภทค่าไฟฟ้ า(340100)(กองช่าง ) ตัง้ ไว้ 170,000 บาท เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าไฟฟ้ าในกิจการประปาเทศบาลตาบลนิเวศน์
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม
จานวน

170,000

บาท
170,000 บาท

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
งบลงทุน
ค่าครุภ ัณฑ์
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
-ค่าจัดซื้อรถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า (กองช่าง)
ตัง้ ไว้ 2,700,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกไฮโดรลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ า จานวน 1 คัน รายละเอียดตามเทศบาลตาบล
นิเวศน์ กาหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 15
งานไฟฟ้ าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัดร้อยเอ็ด
อุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัดร้อยเอ็ด (กองช่าง) ตัง้ ไว้
150,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนการไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคจังหวัด
ร้อยเอ็ดในการขยายเขตระบบจาหน่ ายไฟฟ้ าครัวเรือนทีย่ งั ไม่มีไฟฟ้ าใช้
บ้านประตูชยั หมูท
่ ี่ 16 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 5308.18/
รอ 4221 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 19
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการตามพระราชดาริตา่ งๆ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในเขตตาบลนิเวศน์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้
50,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการ/กิจกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการตามพระราชดาริตา่ งๆ ในเขตเทศบาลตาบล
นิเวศน์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครือ
่ งดืม
่ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) หน้าที่ 107

รวม
รวม

2,700,000

บาท
2,700,000 บาท

จานวน

2,700,000

รวม
รวม
รวม

150,000

จานวน

150,000

รวม
รวม
รวม

160,000

จานวน

50,000

บาท

บาท
150,000 บาท
150,000 บาท
บาท

บาท
130,000 บาท
130,000 บาท
บาท

ค่าใช้จา่ ยจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
จานวน
ค่าใช้จา่ ยการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติอน
ั เนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ าย วัสดุอป
ุ กรณ์ เป็ นต้น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.
2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
่ เติม แก้ไข
หรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 1) ประจาปี 2560 หน้าที่ 15
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเพือ
่ สร้างทัศนคติและจิตสานึกทีด
่ ใี นการอยู่
จานวน
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โครงการจัดกิจกรรมเพือ
่ สร้างทัศนคติและจิตสานึกทีด
่ งี ามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดกิจกรรมเพือ
่ สร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดงี ามใน
การอยูร่ ว่ มกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่า
วัสดุปก
ุ รณ์ ค่าป้ าย เป็ นต้น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 12
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดกิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์ รกั ษาไว้ซงึ่ ชาติศาสนา
จานวน
พระมหากษัตริย์
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดกิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์ รกั ษาไว้ซงึ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดกิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์ รกั ษาไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็ นทีย่ ด
ึ เหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทัง้ ชาติ เช่น อาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ าย วัสดุ
อุปกรณ์ เป็ นต้น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 11

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

ค่าใช้จา่ ยในโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ค่าใช้จา่ ยในโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สานักปลัด)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการป้ องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น อาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ าย วัสดุ
อุปกรณ์ เป็ นต้น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการอานวยการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมใจการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท.
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการอานวยการศูนย์ปฏิบตั ก
ิ ารร่วมใจการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการอานวยการศูนย์
ปฏิบ ัติการร่วมใจการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามหนังสือ ที่
รอ 0023.12/ว 692 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 23
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกลุม
่ อาชีพ
อุดหนุนกลุม
่ อาชีพ (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนกลุม
่ อาชีพต่างๆในเขตเทศบาลตาบลนิเวศน์
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.01) หน้าที่ 95

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม

30,000
30,000

บาท
บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม
รวม
รวม

40,000

จานวน

10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ กุม
้ ข้าวใหญ่
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ กุม
้ ข้าวใหญ่
(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาเภอธวัชบุรี
ในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ กุม
้ ข้าวใหญ่ ตามหนังสือ ที่ รอ 0418/
ว 718 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) หน้าที่ 132

บาท
บาท
40,000 บาท
40,000

บาท

อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ ผะเหวต
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ ผะเหวต
(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาเภอธวัชบุรี
ในโครงการจัดงานประเพณี บญ
ุ ผะเหวต ตามหนังสือที่ รอ 0418/ว 718
ลงวันที่ 10 กรกฎ่าคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ.2561-2564(แบบ ผ.02) หน้าที1
่ 33

จานวน

5,000

บาท

อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี สรงกู่
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการจัดงานประเพณี สรงกู่ (สานักปลัด)
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการ
จัดงานประเพณี สรงกู่ ตามหนังสือ ที่ รอ 0418/ว 762 ลงวันที่ 19
กรกฎาคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564 (แบบ ผ.02) ฉบับ
เพิม
่ เติม แก้ไขหรือ เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 3) ประจาปี 2561 หน้าที่ 20
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการสมมาน้าคืนเพ็งเส็งประทีป
อุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการสมมาน้าคืนเพ็งเส็งประทีป (สานักปลัด)
ตัง้ ไว้ 5,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาเภอธวัชบุรีในโครงการ
สมมาน้าคืนเพ็งเส็งประทีป ตามหนังสือ ที่ รอ 0418/ว 718 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2561
เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนพัฒนาสีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 (แบบ ผ.02) หน้าที่ 132

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

รวม
รวม
รวม

30,000

จานวน

20,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการสารวจข้อมูลเพือ
่ การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน
่
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสารวจข้อมูลเพือ
่ การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยในโครงการสารวจข้อมูลเพือ
่ การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) เช่น ค่าตอบแทนผูส
้ ารวจข้อมูล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครือ
่ งดืม
่ วัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าป้ าย ประชาสัมพันธ์
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0891.4/
ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
บาท

ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุการเกษตร
จานวน
ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่า
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ทางการเกษตร เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์พืช
จุลน
ิ ทรีย์ ทีค
่ ดั เลือกสายพันธุ์ พันธ์กล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง
ต้นไม้ พลั่ว จอบ เสียม คราด ถุงเพาะชาพันธ์กล้าไม้ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การ
ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ด
ุ ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
งานอนุรกั ษ์ แหล่งน้าและป่ าไม้
รวม
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการคุม
้ ครองดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จานวน
โครงการคุม
้ ครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย
โครงการคุม
้ ครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ควบคุมและมลพิษ เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครือ
่ งดืม
่ ค่าป้ าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็ นต้น
-เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557

บาท
10,000 บาท
10,000

บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000

20,000

บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
150,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กบั
พนักงานจ้างในส่วนของนายจ้าง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ) อัตรา
ร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายเงินเดือนหรือเงินทีจ่ ่ายเพิม
่ ให้แก่
พนักงานจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

รวม
รวม
รวม
จานวน

บาท
บาท
11,693,310 บาท
150,000 บาท
11,693,310
11,693,310

เบีย้ ยังชีพผูส
้ ูงอายุ
ประเภทเบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุ(110700)(สานักปลัด)ตัง้ ไว้ 7,705,200 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือประเภทเบีย้ ยังชีพผูส
้ งู อายุในเขต
พื้นทีเ่ ทศบาลนิเวศน์ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0816.2/ว.3028
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เบีย้ ยังชีพคนพิการ
ประเภทเบีย้ ยังชีพคนพิการ(110800 )(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
2,688,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือประเภทเบีย้
ยังชีพคนพิการในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลนิเวศน์ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.
0816.2/ว.3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
เบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
ประเภทเบีย้ ยังชีพผูป
้ ่ วยโรคเอดส์ (110900 )(สานักปลัด) ตัง้ ไว้
90,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการช่วยเหลือผูป
้ ่ วยเอดส์ในเขต
พื้นทีเ่ ทศบาลนิเวศน์ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0816.2/ว.3301
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
สารองจ่าย
ประเภทเงินสารองจ่าย (111000)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 501,896บาท
เพือ
่ สาหรับไว้ใช้จา่ ยใน กรณี ไม่สามารถคาดการได้ลว่ งหน้าหรือกรณี
ฉุ กเฉินหรือจาเป็ นหรือเกิดภัยธรรมชาติ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ส่งเงินค่าบารุงส.ท.ท.
ส่งเงินค่าบารุง ส.ท.ท. ตัง้ ไว้ 40 ,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ ว 3889ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
ส่งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ
ส่งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ตัง้ ไว้ 120,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
่ หรือ
พื้นที่ ( ตาบลนิเวศน์ )
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
ประเภทเงินสมทบ กบท.(120100)(สานักปลัด) ตัง้ ไว้ 398,214 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ตามระเบียบของทางราชการกาหนด

จานวน

7,705,200

บาท

จานวน

2,688,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

501,896

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

120,000

บาท

จานวน

398,214

บาท

