
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลดอนอะราง

อําเภอ หนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,762,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,105,589 บาท

งบบุคลากร รวม 8,198,489 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,660,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

1. เงินเดือนของนายกเทศมนตรี จํานวน 331,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พุ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 364,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล พุ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก
เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ
. 2554 และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียด ดัง
นี้    
(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 4,000 จํานวน 12 เดือน  
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาที่ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภา สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554   และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกราย
ละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน    
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 115,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 82,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และ
ประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศ
บาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,526,400 บาท

1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 182,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา จํานวน 149,040
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภา
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา จํานวน 1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทน และประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการ
จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,537,849 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,841,270 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 9 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกฑณและเงื่อนไขเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
เงินประจําตําแหน่งที่ได้รับ สําหรับปลัดเทศบาล ผู้ดํารง
ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานัก
ปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 190,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานท้อง ระดับ
กลาง นักบริหารงานท้อง ระดับต้น และนักบริหารงานทั่วไป ที่ได้
รับเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยคํานาณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,260,079 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 18 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,699,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตําบลดอนอะรางที่ผ่านเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงาน หรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
ส่วนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี พ.ศ
.2551 ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ.2559 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง (สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,391,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 446,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการ
เครื่องปริ้นเตอร ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 3
 อัตรา ดังนี้
     (2.1) จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท
     (2.2) จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมายามดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสารเข้าเล่ม ค่าจัดทําวารสาร ค่าบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ค่าพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธผ่านเว็ปไซด ค่าใช้จ่ายสําหรับการทํา
ประกันภัยรถราชการประเภทต่างๆ โดยเป็นค่าการประกันภัยรถ
ราชการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยภาคสมัครใจ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมตามความจําเป็น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
ติดตั้งไฟฟ้า/โทรศัพท เป็นเงิน 50,000 บาท (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ
เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่า
บริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
หรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจเยี่ยมหรือ
ทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายตามเกณฑหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่
ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ของ
เทศบาล และเงินที่มีผู้อุทิศ 
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
เทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ ตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
5 ธันวาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 127
 ลําดับที่ 1(สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี 3 มิถุนายน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131
 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 3/3/2563  15:15:21 หน้า : 11/88



โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 132
 ลําดับที่ 6  (สํานักปลัด)

โครงการเทศบาลตําบลดอนอะรางเคลื่อนที่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตําบลดอนอะราง
เคลื่อนที่ และเพื่อบริการประชาชนในด้านต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 133
 ลําดับที่ 7  (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการให้
บริการประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 201
 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนห้วยยาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อน
ห้วยยาง โดยจ่ายเป็นค่าส่งเสริมการปลูกต้นทานตะวันในพื้นที่
เขื่อนห้วยยาง ประจําปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 216
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลดอนอะราง (กรณีครบวาระและกรณีแทนตําแหน่งว่าง)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบลดอนอะราง (กรณีครบวาระและ
กรณีแทนตําแหน่งว่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 134
 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
นําชุมชน และประชาชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน และประชาชน เพื่อ
ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.2540 และสามรถนําไปใช้ได้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 198
 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของ
ขวัญ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าที่พักในการเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
เปิด-ปิด การอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 199
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ คํานวณ
ตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้       
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 582,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบ
พิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถูพื้น ตะแกรงเอกสาร น้ําดื่ม เครื่อง
ตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรม
ฉายาลักษณ กระดานไวทบอรด มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคํานวณ
เลข (Calculators) ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น ถังน้ํา กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูน ซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนตบล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ
ประปา ฯลฯ (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํากลั่น สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟ
ฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ คํานวณตั้งงบประมาณ
ตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว ปุย วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ คํานวณตั้งงบประมาณตามหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (สสํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น กระดาษเขียนโปสเตอร พู่กันและ
สี ฟิลม รูปสี หรือขาวดําที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิเช่น แผ่นหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้า คํานวณตั้งงบประมาณตามหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท รวมถึงค่าโทรศัพทเคลื่อนที่และรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น การเช่าเครื่องค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท ค่า
บํารุงคู่สายโทรศัพท ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุติดตามตัวค่าวิทยุสื่อสารค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 123,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,100 บาท
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ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,600 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 28,600 บาท มีคุณลักษณะพื้น ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่อวปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
  (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
        ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
        ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
  (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
        ขนาดไม่ต่ํากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
        ขนาดไม่ต่ํากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
  (3) ชนิดติดผนัง
        ขนาด12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท
 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2561
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ไมคลอย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมคลอยถือไร้สายแบบถือคู่ มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- ระบบความถี่ UHF
- ตัวไมโครโฟนมีไฟ LED กําลังไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่
- ตัวรับมีไฟบอกสถานะและช่องสัญญาณที่ใช้งาน
- รับส่งสัญญาณได้ไกล 60-100 เมตร
ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําเย็น - น้ําร้อน จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น - น้ําร้อน จํานวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะพื้น ดังนี้
1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็น
สนิท
2) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส ไร้สารตะกั๋ว
3) มีอุปกรณควบคุมการเปิด - ปิดน้ํา
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000
 บาท จํานวน 2เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 9 หน้า 4 (สํานักปลัด)
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เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 ราคา 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมจ่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 55 หน้า 20 (สํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา
เครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 61 หน้า 22 (สํานักปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองคกรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติการ
ประเมินที่ ก.จ. ,ก.ท. , ก.อบต. กําหนดให้องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติในเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษ สําหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

 
งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารส่วนตําบลเมืองไผ่ อําเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
หนองกี่ ประจําปี 2563 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 137
 ลําดับที่ 13(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปี 2563
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 138
 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตาม
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ประะจําปี 2563
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135
 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,884,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,231,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,231,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
คลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง และหัว
หน้าส่วนราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท นักบริหารงานการคลัง ระดับ
ต้น และนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 2 อัตรา ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตาม
ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 844,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 7 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน
กองคลัง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 611,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 80,000
 บาท ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตําบลดอนอะรางที่ผ่านเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (กองคลัง) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง จํานวน 100,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยกําหนดให้
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติ งานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น ผลัดหรือกะและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค
การ บริหารส่วนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559 (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 บับที่ 3 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล
และ ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการ ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การ ศึกษาบุตร หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํา
รงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยว
กับ ทรัพยสิน ภาษีต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน และอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู งาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กอง
คลัง)
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบล
ดอนอะราง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน โดยการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าคัดสําเนา ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ  ค่า
เช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเปาหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้าง
สํารวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุ้มค่าในการลง
ทุน ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550      
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67  ลงวันที่ 9
 มกราคม พ.ศ. 2555
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 205 ลําดับ
ที่ 1     (กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ คํานวณ
ตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภคเ
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้              
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ       (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 61,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข ลวด
เย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ ตรายาง ซอง ธงชาติ ที่ถู
พื้น ตะแกรงเอกสาร น้ําดื่ม เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ กุญแจ เครื่องเย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ กระดานไวทบอรด มู่ลี่ ม่านปรับแสง เครื่องคํานวณ
เลข (Calculators) ฯลฯ (กองคลัง)

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิเช่น แผ่นหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อ (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ ในกิจการของเทศบาล (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 41,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 9 หน้า 4 (กองคลัง)
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เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Netword แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Netword แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,900
 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Netword Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE 802.11b,g.n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom 
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ข้อ 45 หน้า 17 (กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 61 หน้า 22 (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 139
 หน้า ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารว่าง และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 139
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบภัย ตามพระราช
บัญญัติป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาเผย
แพร่ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 140 ลําดับ
ที่ 3    (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. ประกอบ
ด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจํา
ตัว อปพร.วุฒิบัตร อปพร. และเข็มขัดเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกน้ํา จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ํา
กว่า 170 กิโลวัตต โดยมีลักษณะ ดังนี้
(1) จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ต่ําว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2561

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลดอนอะราง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ
และรายการเทศบาลตําบลดอนอะรางกําหนด) 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 141
 ลําดับที่ 4 (กองช่าง)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,479,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,089,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,089,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 461,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับ
ปรุง เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ของกองการศึกษา ตาม
ตําแหน่ง และอัตรา
ที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท และนักบริหารงานการ
ศึกษา ระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท ที่ได้รับเงินประ
จําตําแหน่ง ตามประกาศ ก.ท.จ บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 596,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกองการ
ศึกษา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน
กองการศึกษา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการ
ศึกษา)

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลดอนอะ
ราง ที่ผ่าน เกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณี
พิเศษ (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 3/3/2563  15:15:21 หน้า : 43/88



ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยว
กับ ทรัพยสิน ภาษีต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู งาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กอง
การศึกษา)
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โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจารีณีภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล
จาริณีภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 155 ลําดับ
ที่ 1    (กองการศึกษา)

โครงการอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น
แก่เด็ก และเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่
คาวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลําดับ
ที่ 4    (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ คํานวณ
ตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้              
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ      (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิเช่น แผ่นหรือจานรอง
บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก หัวพิมพ หรือแกนพิมพ ตลับผง
หมึก กระดาษต่อ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่ว
ไป

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง ตาม
โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป ประจําปี 2563
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2561 - 2565) หน้า 168 ลําดับ
ที่ 2
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,090,590 บาท
งบบุคลากร รวม 1,851,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,851,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูแล
เด็ก ครู ค.ศ1 พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปี จํานวน 4 อัตรา ของกองการศึกษา ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก
.ท.กําหนด โดยคํานวนตั้งจานไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู ค.ศ1 วิทยฐานะ
ชํานาญการ ที่ได้รับเงินวิทยฐานะตามแนวทางประมาณการราย
รับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายการ เงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
แพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สวัสดิการ สําหรับ ข้าราชการพนักงาน
ครู ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 628,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 6
 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน
กอง
การศึกษา โดยค้านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 3,334,690 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,820,970 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยว
กับ ทรัพยสิน ภาษีต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน และอื่นๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
และเครื่องพัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 169
 ลําดับที่ 4  (กองการศึกษา) 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย
จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณา เผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 176
 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษา)
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจํา
ปี 2563 โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 171
 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,480,970 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น จําน
วน 20,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (กองการศึกษา)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดดงเย็น จํานวน 189 คนๆละ 1,700 บาท จําน
วน 321,300 บาท ตามตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (กองการศึกษา) 
(3) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น จํานวน 189 คนๆละ 20 บาท
รวม 245 วัน จํานวน 926,100 บาท ตามตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
(4) เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
 บาท / ปี ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท / ปี ค่า
เครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท / ปี ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท / ปี จํานวน 189 คนๆละ 1,130
 บาท จํานวน 213,570 บาท ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม 2562               (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 1,513,720 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,513,720 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จําน
วน 1,151,540 บาท ให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 3 โรง
เรียน จํานวนเด็ก 601 คน ดังนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะ
ราง จํานวน 313 คน, โรงเรียนบ้านโคกสะอาด จํานวน 145
 คน และโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก จํานวน 143 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3786 ลง วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (กองการศึกษา)
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําน
วน 362,180 บาท ให้แก่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดดงเย็น จํานวนเด็ก
เล็ก 189 คน อัตราคนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 (กองการศึกษา)
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนอะราง (ศูนย
โนนขี้เหล็ก)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลดอนอะราง (ศูนยโนนขี้เหล็ก) โดยจ่ายเป็นค่า
งานก่อสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดอนอะราง (ศูนย
โนนขี้เหล็ก) ค่าวัสดอุปกรณ ค่าปรับปรุงที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (ตามแบบเทศบาลตําบลดอน
อะรางกําหนด) 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 217 ลําดับ
ที่ 1    (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,404,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,404,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,404,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้ 
(1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนัก
เรียน จํานวน 2,404,000 บาท เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียน จํานวน 3
 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง จํานวน 313
 คน, โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก จํานวน 143 คน และ โรงเรียน
บ้านโคกสะอาด จํานวน 145 คน รวมทั้งหมด 601 คนๆ ละ 20
 บาท รวม 200 วัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (กองการศึกษา)
หมายเหตุ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,808,861 บาท

งบบุคลากร รวม 1,363,365 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,363,365 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 360,105 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม ผู้ดํารงตําแหน่งระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามประกาศคณะ กทจ.บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 916,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 8 อัตรา ที่ปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 1,394,996 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
ดอนอะราง ที่ผ่านเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
อาหารทําการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้อยู่ ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ ซึ่ง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ปกติหรืองานที่ไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้ ตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว.1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2552
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าใช้สอย รวม 1,104,996 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 994,996 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
1) จ้้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย (การแพทยฺ
ฉุกเฉิน) จํานวน 8 อัตรา ให้สามรถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว สร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ
2) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานเกี่ยว
กับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร งานบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการทํางานทั้งหมดของหน่วยงาน งานหนังสือ
ราชการ งานติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือสิ่งก่อ
สร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยใน
สํานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําวารสาร ค่า
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าพัฒนา
และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธผ่านเว็ปไซด ค่า
ใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถราชการประเภทต่างๆ โดยเป็น
ค่าการประกันภัยรถราชการภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้ม
ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยภาคสมัคร
ใจ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามความจําเป็น ค่าลง
ทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า/โทรศัพท 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างที่เดินทางไป ราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติและค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ คํานวณ
ตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่า
สาธารณูปโภค กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้       
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํากลั่น สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟ
ฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1- 2 จํานวน 1
 ชุด เป็นโต๊ะทํางานชนิดไม้ มีช่องเก็บของแป้นคียบอรดพร้อม
กระจก ขนาด กว้าง 60*ยาว 120*สูง 75 ซม. 
ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น
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โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่าเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 จํานวน 2
 ชุด เป็นโต๊ะ ทํางานชนิดไม้ มีช่องเก็บของเป้นคียบอรดพร้อม
กระจก ขนาด กว้าง 80*ยาว 150*สูง75 ซม.
ตั้งจ่ายตามราคาตลาดของท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดัง
นี้ 
 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
 แกน หรือ
 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อย 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel 
และไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inferface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac 
และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 13 หน้า 6  (กองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าไถกลบบ่อขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188
 ลําดับที่ 3   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออก โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารกําจัดยุงลายทรายอะเบท สารพ่น
หมอกควันกําจัดยุงลายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 148
 ลําดับที่ 2   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการลดและคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยใน
ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187
 ลําดับที่ 1   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 147
 ลําดับที่ 1  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 440,000 บาท

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟกระพริบ ป้ายจราจร
และป้ายเตือนต่างๆ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร สัญญาณไฟกระพริบ ป้ายจราจรและป้ายเตือนต่างๆ
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 118 ลําดับ
ที่ 1  (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองกี ตาม
โครงการขยายเขตบริการไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลําดับ
ที่ 3  (กองช่าง)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหนองกี ตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (สายดับ) ใน
จุดเสียงภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 15 ชุมชน 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 95 ลําดับ
ที่ 2  (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,733,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,668,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,668,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 778,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ของกองสวัสดิการสังคม ตาม
ตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวนตั้งจ่ายไม่
เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมและหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคมระดับต้นอัตราเดือน ละ 3,500 บาท และ 1,500
 บาทที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตามประกาศ ก.ท.จ
. บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นกําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18
 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 280,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประ
จําปีให้แก่ ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ที่ปฏิบัติงานในกอง
สวัสดิการสังคม ตามบัญชี กําหนดตําแหน่งที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการ
สังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ที่
ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ตําบลดอนอะรางที่ผ่านเกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับ
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติ งานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น ผลัดหรือกะและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมาย ความรวม
ถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค
การ บริหารส่วนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  (กองสวัสดิการสังคม)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล
และ ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการ ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน  (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยว
กับ ทรัพยสิน ภาษีต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน และอื่นๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการ
สังคม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู งาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (กอง
สวัสดิการสังคม)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการช่วยเหลือสงเคราะหครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือสงเคราะหครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยในชุมชน ในด้านต่างๆ ตามความจําเป็นของแต่
ละครอบครัว 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นการออกประชาคม เพื่อนําปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 145
 ลําดับที่ 6   (สํานักปลัด)

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 158
 ลําดับที่ 2  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน ให้ชุมชนเกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
สถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนใน
สังคม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่จําเป็นในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 146
 ลําดับที่ 8  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชน เป็นการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียน
รู้ สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ สมาชิก ส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาศักยภาพการผลิต และการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผล
ผลิต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ และค่าวัสดุอุปกรณเกี่ยวข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 167
 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และใน
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมทําแผนชุมชน การ
พัฒนาชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน บูรณาการ
เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144
 ลําดับที่ 5  (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอนอะราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ดอนอะราง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 164
 ลําดับที่ 8 (กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย ประจําปี 2563
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 142
 ลําดับที่ 2  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลดอนอะรางคัพ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาล
ตําบลดอนอะรางคัพ เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม ค่า
อุปกรณ ค่าเบี้ย เลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าทําการนอกเวลา
ของพนักงานองคกรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในวันหยุด ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสินกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการ แข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 192
 ลําดับที่ 2  (กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก
และ เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ ค่า
เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าของขวัญของรางวัล หรือค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 193
 ลําดับที่ 3  (กองการศึกษา)
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โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโคกรักคัพ ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโคกรัก
คัพ ต้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่าและค่าเตรียมสนาม ค่าอุปกรณ ค่า
เบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ประจําสนาม ค่าทําการนอกเวลาของพนักงาน
องคกรปกครองส่วน ท้องถิ่นในวันหยุด ค่าของขวัญ ของ
รางวัล หรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสินกีฬาและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การ แข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 192
 ลําดับที่ 1  (กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ท้องถิ่นสัมพันธ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดอุปกรณ ค่าเตรียม
สนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 194
 ลําดับที่ 5  (กองการศึกษา)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการจัดแข่งขันกีฬาและส่งนัก
กีฬาเข้าแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณและค่าเตรียมสนาม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 193
 ลําดับที่ 4  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ลูก
วอลเลยบอล เปตอง และวัสดุอุปกรณอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้กับ
ชุมชนในเขตเทศบาล (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายธรรมะผู้สูงอายุ โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในโครงการ ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 165
 ลําดับที่ 1  (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 181
 ลําดับที่ 1  (กองการศึกษา)
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โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า
พรรษา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องคกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 184
 ลําดับที่ 5  (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เช่น วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ฯลฯ โดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
องคกร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 183
 ลําดับที่ 4   (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีไหว้ศาลเจ้า
พ่อหนองหินและ โครงการต่างๆ)โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดโฆษณาและเผยแพร่ ค่า วัสดอุปกรณ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 185
 ลําดับที่ 6  (กองการศึกษา)
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โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษสืบสานประเพณี
สงกรานต โดยจ่าย เป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วม การแข่งขันกีฬาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182
 ลําดับที่ 2  (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ตาม
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ประจําปี 2563
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 182
 ลําดับที่ 3  (กองการศึกษา)

โครงการประเพณีของดีเมืองหนองกี่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองกี่ ตาม
โครงการประเพณีของดีเมืองหนองกี่ ประจําปี 2563
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 180
 ลําดับที่ 1  (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,796,940 บาท

งบบุคลากร รวม 1,963,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,963,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,417,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีของกองช่าง จํานวน 6 อัตรา ตามตําแหน่งและ
อัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กอง
ช่าง)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง และหัว
หน้าส่วนราชการ ผู้ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท และ 1,500 บาท ที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 458,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติงานกองช่าง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ที่ปฏิบัติงานกอง
ช่าง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 743,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตําบลดอนอะรางที่ผ่าน
เกณฑการประเมินและมีสิทธิได้รับประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (กองช่าง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติ งานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการ นอกที่ตั้งสํานักงานหรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็น ผลัดหรือกะและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมาย ความรวม
ถึงเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค
การ บริหารส่วนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่าย เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559 (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
.2551 บับที่ 3 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่า บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือ สั่งการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล
และ ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่
สุด ที่ กค. 0422.3/ว257 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการ ศึกษาและค่าเล่าเรียน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง ตลอดจนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่าย เอกสาร ค่าเช่า
บริการเครื่องปริ้นเตอร ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่เกี่ยว
กับ ทรัพยสิน ภาษีต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพยสิน และอื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอด รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาล และพนักงาน
จ้างเทศบาล ที่เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดู งาน หรือไป
ติดต่อราชการ ตามระเบียบดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กอง
ช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทุกสายภายในเขต
ตําบลดอนอะราง ที่มีลักษณะเป็นหลุดเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน และค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ คํานวณตั้ง
งบประมาณตามหลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภคเ
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย  ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                      
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 333,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้นตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559  อาทิ เช่น ฟิวล เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊ก เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า คอนเดนเซอร เบรกเกอร ขาหลอด ฟลูออเรสเซนซ เครื่อง
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สปอรตไวท ฯลฯ  (กองช่าง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนก
ประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น ไม้ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรง
ทาสี ปูน ซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนตบล๊
อก สังกะสี ตะปู หิน ค้อน คีม เหล็กเส้น เคียวขนาดเล็ก อุปกรณ
ประปา ตลับเมตร ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตามตัวอย่างการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน น้ํากลั่น สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัว
เทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน สัญญาณ ไฟ
ฉุกเฉิน ประแจต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 90,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน มีผนักพิงพร้อมที่วางแขน
แบบล้อเลื่อน จํานวน 4 ตัว 
ตั้งจ่ายตามราคาของตลาดท้องถิ่น (กองช่าง)
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ราคา
หลัง 5,500 บาท จํานวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2561 (กองช่าง)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 2
 ชุด เป็นโต๊ะ ทํางานชนิดไม้ มีลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสาร และพร้อม
กระจก ขนาด กว้าง 80*ยาว 150*สูง 75 ซม.
ตั้งจ่ายตามราคาของตลาดท้องถิ่น (กองช่าง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดัง
นี้ 
 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10
 แกน หรือ
 2.ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อย 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 * 768 Pixel 
และไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inferface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b , g , n , ac และ Bluetooth
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2562 ข้อ 13 หน้า 6 (กองช่าง)
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เครื่องสแกนเนอร จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเอกสารทั่ว
ไป ราคา 3,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562 ข้อ 54 หน้า 20 (กองช่าง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,570,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,570,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,570,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง (บ้านเรือนไทย-นายอุดม ศรีมหา
พันธ) หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง (บ้านเรือนไทย-นายอุดม ศรี
มหาพันธ) หมู่ที่ 11 ชุมชนโคกรัก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศกเมตร พร้อมงาน เสริมดิน
ถมคันทาง สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลดอนอะ
รางกําหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 19  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยประสิทธิ์) หมู่ที่ 7 
ชุมชนโนนขี้เหล็ก

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอย
ประสิทธิ์) หมู่ที่ 7 ชุมชนโนนขี้เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลด
อนอะรางกําหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 9  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยศาลเจ้าพ่อขุน
บันเทิง) หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอยศาลเจ้า
พ่อขุนบันเทิง) หมู่ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 300
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลตําบลดอนอะรางกําหนด) และติดตั้งป้ายโครง
การ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 58 ลําดับ
ที่ 1 (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพัก (ซอยกลาง) หมู่ที่ 10 
ชุมชนโนนพยอม

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําและบ่อพัก (ซอยกลาง) หมู่
ที่ 10 ชุมชนโนนพยอม งานวางท่อระบายน้ําชนิดกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล
. ฝาตระแกรงเหล็ก จํานวน 8 บ่อ พร้อมงานปรับปรุงผิวทาง ค.ส
.ล. หนา 0.15 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศกเมตร 
*บรรจุในแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 88 ลําดับ
ที่ 31   (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนางาม - บ้าน
สระคล้า หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม

จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางชุมชนทุ่งนา
งาม - บ้านสระคล้า หมู่ที่ 9 ชุมชนทุ่งนางาม ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,875 ลูกบาศก
เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลดอนอะรางกําหนด) และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 83 ลําดับ
ที่ 26  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอย 4) หมู่ที่ 4 ชุมชน
ป่าสามัคคี

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางเคพซีล (ซอย 4) หมู่
ที่ 4 ชุมชนป่าสามัคคี ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง ระยะทางยาว 295 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,475 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลดอนอะรางกําหน
ด) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 65 ลําดับ
ที่ 8  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางผิวทางเคพซีล ถนนชุมชนสาม
เหลี่ยมพัฒนา - ชุมชนสองห้อง (หลังเทศบาล) หมู่ที่ 15 ชุมชนสาม
เหลี่ยมพัฒนา

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางลาดยางผิวทางเคพซีล ถนนชุมชน
สามเหลี่ยมพัฒนา - ชุมชนสองห้อง (หลังเทศบาล) หมู่ที่ 15
 ชุมชนสามเหลี่ยมพัฒนา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ระยะทางยาว 315 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,260 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลดอนอะราง
กําหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 80 ลําดับ
ที่ 23  (กองช่าง)
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โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ซอยบูรพา) หมู่ที่ 2 
ชุมชนสองห้อง

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (ซอย
บูรพา) หมู่ที่ 2 ชุมชนสองห้อง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตําบลด
อนอะรางกําหนด) และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
*บรรจุในแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 11  (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผลิตผัก
ปลอดภัย ชุมชนโคกรัก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและผลิตผักปลอดภัย ชุมชนโคกรัก โดยจ่าย
เป็นค่าปรับพื้นที่และปลูกพันธุไม้ และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 120
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร
พิษ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าวัสดุอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ 
*บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 123
 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 499,000 บาท
งบลงทุน รวม 499,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 499,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ําพร้อมอาคารบังคับน้ําประกอบ ชุมชน
โคกสะอาด

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองส่งน้ําพร้อมอาคารบังคับน้ํา
ประกอบ ชุมชนโคกสะอาด
 1. งานขุดลอกคลอง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,200
 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,100 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
แนวคันคลองให้เรียบร้อย 
2. งานก่อสร้างท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนยกลาง 0.60
 เมตร 1 ช่องทาง ความยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งประตูระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ปิด - เปิด
*บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 113
 ลําดับที่ 1  (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,568,400 บาท

งบกลาง รวม 21,568,400 บาท
งบกลาง รวม 21,568,400 บาท
ค่าชําระหนี้เงินต้น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายชําระหนี้เงินต้นให้กับธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่ ที่
เทศบาลกู้เงินมาใช้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ตามโครงการพัฒนา
เทศบาลตําบลดอนอะราง เมื่อปี 2553 เพื่อส่งชําระเงิน
ต้น ประจําปี 2562 (กองคลัง)
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ค่าชําระดอกเบี้ย จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายชําระดอกเบี้ยที่เทศบาลกู้เงินมาใช้ในกิจการต่างๆ ตาม
โครงการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนอะราง จากเงินกู้ธนาคาร
ออมสิน เมื่อปี 2553 เพื่อส่งชําระดอกเบี้ย ประจําปี 2562 (กอง
คลัง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนอะราง ตามหนังสือสํานักงาน
ประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ บร 0030/ว 0801 ลงวัน
ที่ 30 มกราคม 2556 ให้คํานวณอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและ
ผู้ประกันตน ฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลดอนอะราง (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณงบเฉพาะการประปา เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการประปาของเทศบาลตําบล
ดอนอะราง (กิจการประปา)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,118,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2
) แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดํา
เนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม ประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 โดยคํานวนจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และ
ข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ
.2560 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจฯ พ.ศ.2542  (กองสวัสดิการ)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการ ที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ดําเนินการมาก่อน โดยใช้ฐาน
ข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการประจําปีงบประมาณ 2562 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ย การเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลังและข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชี รายชื่อ โดยดําเนิน
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการของ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส จํานวน 30 รายๆ ละ 500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน (กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ดังนี้ 
(1) เป็นค่าใช้จ่ายกิจการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น หรือใน
กรณีที่หน่วยงานไม่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และหากไม่ดําเนิน
การโดยเร็วอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการหรือความเดือดร้อน
แก่ประชาชน 
(2) เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีเหตุจําเป็น หรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยมิ
ได้คาดคิดมาก่อน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆ 
(3) เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล กระทรวง หรือของทางราชการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
(4) สํารองไว้เพื่อโอนไปเพิ่มจ่ายในกิจการที่ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
แต่ไม่เพียงพอที่จะดําเนินการหรือมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบ
ประมาณที่ได้รับอนุมัติตามความเหมาะสม และการอนุมัติใช้เงิน
สํารองจ่ายโดยเป็นอํานาจการอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3
) พ.ศ.2543 (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สําหรับจ่าย
สมทบเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท
.ม.) ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ
.2541 ข้อ 16 (ตามการแก้ไขข้อบังคับ ส.ม.ท. ปี พ.ศ.2543) โดย
ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วง
มา (ไม่รวมกู้เงิน จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่น (กองคลัง)

เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดย
ตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินสะสม ประจําปีงบ
ประมาณทุกปี ไปสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศ
บาล พ.ศ.2518 ข้อ 12 (กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 โดยตั้งจ่ายสมทบในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีนั้น (ไม่รวม รายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ.2542) ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.5 / ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  (กองคลัง)
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