
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบ้านโคก

อําเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,974,167 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,690,966 บาท
งบกลาง รวม 13,690,966 บาท

งบกลาง รวม 13,690,966 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 251,928 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้าง  เงินค่าครองชีพชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และก.อบต. ที่ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5
/ว9 ลงวันที่  22  มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และก.อบต. ที่ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือ
สูญหายอันเนื่องมาจากการทํางานให้นายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้งป  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,165,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการมา
ก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
  ป ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดยดําเนินการ จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,949,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่ได้แสดงความจํานง โดยการขอ
ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุตํากว่า18 ป คน
ละ 1,000 บาทต่อเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตาม ข้อ 8(2) แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่โดยดําเนินจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และ
ความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ  500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
เดาว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือ
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15
 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว3215 วันที่ 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อ
บังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงิน
จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่
เกิน 500,000 บาท
 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 645,093 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับทุกป  และมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปสมทบเข้าเป็นกองทุนบาเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช) จํานวน 162,545 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,575,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,198,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1.เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท  จํานวน 12 เดือน
2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน  รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรอง
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน
เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล  พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557
 และหนังสือต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ  4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่า
ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เทศบาล  พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 และ
หนังสือต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ  3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557 และหนังสือ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 9,660 บาท  จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
สภา   และรองประธานสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเทศบาล พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2557
 และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
1.ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
2.ค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 12,420  บาท จํานวน 12 เดือน 
3.ค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,573,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,891,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564
 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8
 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่ง  ประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และก.อบต.  เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง  บริหาร  อํานวยการ  วิชาการ  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่องหลักเกณฑ์ทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ฉบับที่ 4  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,321,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:03 หน้า : 9/125



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,341,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2.ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่า
พาหนะ  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแข่งขัน คัด
เลือก ค่าการตรวจคําตอบ หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มี
สิทธิได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

4.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

            -   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาลในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลประชุม คณะ
กรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ 2554 ข้อ 105 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาลที่ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
เงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ตามปกติงาน
ในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้ง
สํานักงานหรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องประสานงานนอกที่ตั้ง
สํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้น นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งานหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด
หรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมาย
ความรวมถึงเงินค่าตอบแทนตามกฏหมายว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และผู้ได้รับบํานาญปกติฯ  ที่มีสิทธิ์
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น รถยนต์ทางราชการ (รถส่วน
กลาง รถประจําตําแหน่ง รถรับรอง) ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ก่อ
สร้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์โรง
งาน) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นเว้นอาคารสํานักงานหรือ
อาคารที่ทําการรวมถึงอาคารประกอบอื่นที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
และบ้านพักข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดัง
นี้ อาทิ เช่น      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่า
ทําเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ        ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ อาทิ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อ
ให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดิน
สายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าทําเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าการบํารุง
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รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตราวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อระบายและติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยก
เว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องใช้
โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1 ค่ารับรอง
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สําหรับกรณีหน่วย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกราย
รับ – รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
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ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น โดยตั้งตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
 
2 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกรายรับ – รายจ่าย
ประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ รวมถึงการฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  ทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 595,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้น
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์
คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบมีขาตั้ง ถังขยะแบบมี
ล้อลาก อ่างล้าง ถังน้ํา ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัว
ดูดตะกอนสระว่ายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบ
อาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค
 ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน ล๊อคพวงมาลัย ยางรถ
ยนต์ น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟล์มกรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ค
รัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สายไฮดร
อลิคฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถ่าน ก๊าส น้ํามันเกียร์ น้ํามันหล่อลื่นฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่
ฟล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป   พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาว
เทียม เอกสารเผยแพร่ผลการดําเนินงานฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิส  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 596,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/1327 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะ
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ใน
กิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น การเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่
สายโทรศัพท์ ฯลฯ ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า 26,000 
บีทียู

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ํากว่า 26,000
   บีทียู แบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 31,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า  26,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5  
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์  
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช1์ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตั้งตามครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
ประมาณ ธันวาคม 2563  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 723,000 บาท
งบบุคลากร รวม 575,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 575,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 308,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 48,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล  และลูกจ้างประจํา  ที่มีสิทธิ์ได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกรมบัญชี
กลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค. 0809.2/ว4522 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0809.3/ว 452 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติ  ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดู
งาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ  การจัดเวที
เสวนา  การประชุมรับฟังความคิดเห็น  การจัดประชาคม  และ
การสํารวจข้อมูล  สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานหรือการดําเนินโครงการพัฒนาเทศบาลหรือโครงการที่
มีผลกระทบต่อประชาชน  เพื่อให้มีผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยว
ข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอ
แนะ  การจัดกิจกรรมแถลงผลการดําเนินงานประจําปของ
เทศบาลโดยมีค่าใช้จ่าย  เช่นค่าเช่าสถานที่  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
กระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างสํารวจและ
เก็บข้อมูล  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็น
ไปตาม พรบ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ
.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
  และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว0766  ลง
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายในการดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําผัง
ชุมชนและทบทวนแผนชุมชน  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
และจัดทําแผนพัฒนาหรือจ้างหน่วยงานภายนอกและบุคคลภาย
นอกจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลและทบทวนแผนชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  เช่นค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ ในการ
เดินทางของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน  ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว0766  ลงวันที่  5
  กุมภาพันธ์  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หรือ
จ้างหน่วยงานภายนอก  และบุคคลภายนอก  ติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนา  การจัดฝึกอบรม  การจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล  และคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผล  เช่นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
การออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่า
จ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าของสมนาคุณวิทยากร  ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว0766  ลงวันที่  5
  กุมภาพันธ์  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าสํารวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าสํารวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ  ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  เป็นไปตาม
หนังสือ ที่ มท  0809.3/ว141 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2548
  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,938,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,886,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,886,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,377,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง  บริหาร  อํานวยการ  วิชาการ  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่องหลักเกณฑ์ทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ฉบับที่ 4  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 แ
ละพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 419,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 390,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

2.ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ อาทิเช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมก่อสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่  6 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และผู้ได้รับบํานาญปกติฯ  ที่มีสิทธิ์
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ
. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน 2559
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึง
บ้าน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษี  พัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ
.ศ.2562  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท. 0808.3/ ว0107 ลงวันที่ 8  มกราคม  2561 ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  ทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว3523  ลงวันที่ 20  มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม     หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส น้ํายาลบ กระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิส  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณียากร , ค่า
เช่าตู้ไปรษณีย์ , ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)  ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จํานวน  1
  เครื่อง ๆ  ละ  22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย
กว่า 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 100,000 บาท
งบบุคลากร รวม 100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 467,940 บาท

งบบุคลากร รวม 407,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 407,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 242,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564
 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต
. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8
 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจําตําแหน่ง  ประกาศ  ก.จ.  ก.ท.  และก.อบต.  เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง 

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:03 หน้า : 46/125



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 8,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
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ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 221,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ค่าป่วยการ อปพร.     
            -   เพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยใช้
อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 151,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่นเทศกาลป
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ําดื่ม จุด
ตรวจฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ 
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1346 ลงวันที่ 29  มีนาคม 2562 
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  

โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกัน
ภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมจัดตั้งหรือทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)   
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โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบล
บ้านโคก

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว7367 ลงวัน
ที่ 4  ธันวาคม 2562 
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
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โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ    เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน
พาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.  2557
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)  
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจ่าย
เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายในการ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่งค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น เครื่องแบบ /ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่าง ๆถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไม่รวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา(ไม่
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแต่งกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ใส่
สารเคมี เครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข ชุดนาฎศิลป์ ชุดดุริยางค์ วุฒิบัตร อปพร. บัตร
ประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 2061 ลงวันที่ 29  มีนาคม  2563
 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย  ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่ง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง) ฯลฯ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562   
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,030,600 บาท

งบบุคลากร รวม 627,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 599,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564
 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และผู้ได้รับบํานาญปกติฯ ที่มีสิทธิ์ได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว1013 ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3/ว4522 ลง
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ อาทิ เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยว
กับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าทําเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาค่า จ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เช่นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่า
จ้างทําระบบแผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บัญชี ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทํา
หมันสัตว์ ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มี
ลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:03 หน้า : 57/125



ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ทําเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการ
ขยายเขตไฟฟ้าการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าวาง
ท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตราวัดและ
อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดิน
ท่อระบายและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ
อุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายใน
และเครื่องใช้โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
  (ที่ไม่เข้าลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม     หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง   ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ปลอก
หมอน    หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ํา ที่
นอนกระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส เตา ตู้เก็บ
อุปกรณ์ดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบมีขาตั้ง ถังขยะแบบมี
ล้อลาก อ่างล้าง ถังน้ํา ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูด
ตะกอนสระว่ายน้ํา อาหารเสริม(นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหาร
สําเร็จรูป ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เรา
เตอร์ (Router)ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาลในสํานักงานหรือที่สาธารณะ
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษี ใน
กิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,758,071 บาท
งบบุคลากร รวม 3,271,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,271,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,032,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว7 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 969,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18 มิถุนายน 2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,915,751 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,160 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,160 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา และผู้ได้รับบํานาญปกติฯ  ที่มีสิทธิ์
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค. 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3
/ว1013 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0809.3
/ว4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559  เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
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ค่าใช้สอย รวม 1,206,525 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีเด็ก
เล็ก ประจําปงบประมาณ 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ระดับปฐมวัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้านการศึกษาระดับเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน
การศึกษาระดับเด็กปฐมวัย เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็กปฐมวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการปฐมนิเทศและอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรม  ถ่ายทอด
ให้ความรู้กับแก่ผู้ปกครองเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 59,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ศพด. อัตราคนละ 430 บาท/ป  ดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 41,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ศพด. อัตราคนละ 300 บาท/ ป  ดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 236,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านโคก อัตราคนละ 1,700
 บาท/ป ดังนี้ 
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ
เรียน สําหรับ ศพด. อัตราคนละ 200 บาท/ ป  ดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

จํานวน 262,395 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน  รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง  เป็นต้น   ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก   (จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  2564
 จํานวน 51 คน) คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม  2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ

จํานวน 128,625 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน  รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง  เป็นต้น   ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ(จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2564
 จํานวน 25 คน) คนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม  2564 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก

จํานวน 102,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน  รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง  เป็นต้น   ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนบาก(จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม  2564 จํานวน 20 คน) คนละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561
-2565) 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม

จํานวน 221,235 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน  รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่นค่าขนส่ง  เป็นต้น   ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาน้ําชุม(จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 1
 กรกฎาคม  2564 จํานวน 43 คน) คนละ 21 บาท จํานวน 245
 วัน  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การ
เรียน

จํานวน 27,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน สําหรับ ศพด. อัตราคนละ 200 บาท/ป  ดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,439,066 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,439,066 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใน
อัตรา คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  โดยตั้งจ่ายจากจํานวน
นักเรียน ณ จํานวนนักเรียน ณ 1  กรกฎาคม  2564   แยกราย
ละเอียดดังนี้
     1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  จํานวน 51 คน
     2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน  43 คน
     3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ จํานวน 25 คน
     4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบาก    จํานวน 20 คน
     จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  สพฐ. ในอัตรา คน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน  โดยตั้งจ่ายจากจํานวนนัก
เรียน ณ จํานวนนักเรียน ณ 1  กรกฎาคม  2564   แยกราย
ละเอียดดังนี้
     1.โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา จํานวน 170  คน
     2.โรงเรียนบ้านนาน้ําชุ่ม  จํานวน 237 คน 
     3.โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ  จํานวน 116  คน
     4.โรงเรียนบ้านดอนบาก  จํานวน   94 คน
รวม  612 คน  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,570,400 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,570,400 บาท
วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:04 หน้า : 75/125



เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในพื้นที่ตําบลบ้านโคก จํานวน 2,570,400 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สังกัด สพฐ. เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จํานวนนัก
เรียน ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2564   จํานวน 170 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 714,000  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) 

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาน้ําชุ่ม สังกัด สพฐ. เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จํานวนนัก
เรียน ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2564   จํานวน 237 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 995,400  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) 

3.เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สังกัด สพฐ. เพื่อ
ดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จํานวนนัก
เรียน ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2564   จํานวน 111 คน อัตราคน
ละ 21 บาท  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 466,200  บาท  เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) 

4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนบาก สังกัด สพฐ
. เพื่อดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนัก
เรียน จํานวนนักเรียน ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2564   จํานวน 94
 คน อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 394,800
  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563  ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 690,000 บาท

งบบุคลากร รวม 100,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําป(โบนัส)
            เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ Big cleaning day จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ Big cleaning day   เช่นค่ารับรอง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน  ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559   ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ
.ศ. 2560   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561  หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวัน
ที่  5  กุมภาพันธ์ 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว689 ลงวัน
ที่  22  กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 
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โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ
ต้นทาง   เช่นค่ารับรอง  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราช
บัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  ประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560   หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว485 ลง
วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว689 ลงวันที่  22
  กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0820.2/ว1031 ลงวันที่  14  มีนาคม  2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่  12
  มีนาคม  2563  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว1187 ลงวันที่  16
  เมษายน  2563  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้
เลือดออกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในชุมชน ฯลฯ  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม  2563  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2563
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ เช่นป้องกันและระงับโรคโควิด-19 ป้องกันและ
ระงับโรคไข้หวัดนก  ป้องกันและระงับโรคไข้หวัด 2009  ป้องกัน
และระงับโรคอุบัติใหม่  ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน  ฯลฯ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559   ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่  หน้าบ้าน  น่ามอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมจิตสํานึกและสร้างแรงจูงใจ  ให้กับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด  เช่น ค่าฝึกอบรม
ให้ความรู้  ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  เงินรางวัล  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ
. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ และจ้างเหมาบริการในการสํารวจจํานวนข้อมูลสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100
 ลิตร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลง
วันที่ 16 มกราคม 2561  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627 ลงวันที่  7  มีนาคม  2561
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้
ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่า
ภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  อาทิเช่น ชุดเครื่องมือผ่าตัด ที่
วางกรวยแก้ว  กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)  
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอท
วัดไข้) สําลีและผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์ ฟล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์  ออกซิเจน น้ํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ  สัตว์
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอด
เอกซเรย์ ทรายอะเบท น้ํายาพ่นหมอกควัน กําจัดยุง คลอรีน สาร
ส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สําหรับดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่
บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตําบลบ้าน
โคก เช่น จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติหน้าที่เวรยามของพนักงาน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  (พนักงานขับรถ, พนักงานประจํารถ) และใช้จ่าย
อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่  17 กันยายน  2553  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุก
เฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ให้ อปท.เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 614,240 บาท

งบบุคลากร รวม 396,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 243,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติ  ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไป
ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพตําบลบ้านโคก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
และพัฒนาอาชีพตําบลบ้านโคก  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ  เช่นค่า
พิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การ
แสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลบ้านโคก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลบ้านโคก  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้
พิการ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นในการฝึก
อบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,000,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงบ้านโพธิ์
หนองไผ่ (คําสะแนน) หมู่ที่ 9

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงบ้านโพธิ์
หนองไผ่ (คําสะแนน) หมู่ที่ 9  จํานวน 150,000.00 บาท เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หนองไผ่-โนนทอง หมู่ที่ 10 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หนองไผ่-โนนทอง หมู่ที่ 10
  จํานวน 80,000.00 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและแรงสูง บ้านโคก-บ้านชาด พร้อม
ตั้งหม้อแปลง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและแรงสูง บ้านโคก-บ้าน
ชาด พร้อมตั้งหม้อแปลง  จํานวน 500,000.00 บาท เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายวัดป่าดินดํา หมู่ที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายวัดป่าดินดํา หมู่ที่ 7
  จํานวน 200,000.00 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายหนองเกน หมู่ที่ 7 จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพื่อดําเนิน
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายหนองเกน หมู่ที่ 7
  จํานวน 70,000.00 บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 846,160 บาท
งบบุคลากร รวม 707,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 707,160 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน(สํานัก
ปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 139,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 49,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดัง
นี้ อาทิ เช่น      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่า
ทําเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาค่า จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ        ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ อาทิ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อ
ให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดิน
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สายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าทําเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตราวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อระบายและติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยก
เว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องใช้
โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 103,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 68,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 68,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน
ตําบลบ้านโคก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
บําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตําบลบ้านโคก  เช่นค่า
พิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การ
แสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เยาวชนประชาชน ตําบลบ้านโคก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้/รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เยาวชน ประชาชน ตําบลบ้านโคก เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและปดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับเทศบาลตําบลสร้างคอม เป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา  สําหรับประชาชนและเยาวชน ในเขตตําบลบ้าน
โคก  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าหรือค่าเตรียม
สนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจํา
สนาม  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน  ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและ
หรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ  ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน  เพื่อเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้  ผู้ชนะการแข่งขัน  ค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการจัดพิธีเปด-ปดการแข่งขัน  ค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง  ค่ารื้อถอน  ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่  ค่าสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่นค่ากระแสไฟฟ้า  น้ําประปา  โทรศัพท์  รวมถึงค่าติด
ตั้ง  ค่าเช่าอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องค่าเช่าหรือค่าบริการ รถสุขา
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  เช่นค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานประจําปของดีอําเภอสร้างคอม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดขบวนแห่ร่วมงาน
ประจําปของดีอําเภอสร้างคอม  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่ง  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการทอดเทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทอดเทียนวันเข้า
พรรษา  เช่นค่าพิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน  เช่นค่าพิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 
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โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตําบลบ้านโคก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญบั้ง
ไฟ  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปดและปด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ออกพรรษา  เช่นค่าพิธีการทางศาสนา  ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่า
มหรสพ  การแสดง  และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) 

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:04 หน้า : 100/125



โครงการสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสู่ขวัญบ้านสู่
ขวัญเมือง  เช่นค่าพิธีการทางศาสนา  ค่าพิธีการทางพิธี
พราหมณ์ ค่ารับรอง  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดง  และค่าใช้
จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,497,340 บาท

งบบุคลากร รวม 711,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 711,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 502,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารง
ตําแหน่ง  บริหาร  อํานวยการ  วิชาการ  ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี   เรื่องหลักเกณฑ์ทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น  ฉบับที่ 4  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 และพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ปงบ
ประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 166,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 736,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,100 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดัง
นี้ อาทิ เช่น      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่า
ทําเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษาค่า จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่นค่าจ้างที่
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ        ค่ารับรองแบบ ค่าจ้างทําระบบ
แผนที่ภาษี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่าจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมันสัตว์ ค่าจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ อาทิ เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อ
ให้ราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดิน
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สายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าทําเนียมรวมถึงการปรับ
ปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้งประปา
เพื่อใช้ในราชการ อาทิ เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่
ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตราวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อระบายและติดตั้ง
อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ อาทิ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยก
เว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องใช้
โทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  (ที่ไม่เข้า
ลักษณะที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ  ทรัพย์สินและ
ครุภัณฑ์  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 460,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม     หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก   กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง(กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่อง
ตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมฉายาลักษณ์  แผงปดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูลี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิดเทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใสน้ํายาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบ
ห่อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย พานพุ่ม กรวยดอกไม้ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท

            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึง
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ
เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่อง
ประจุไฟ ฟวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิ
ตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิ่ง คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่านมือ โถ
ส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า หน้ากากใส่เชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน น้ํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนสีเมนต์ ทราย ยาง
มะตอยสําเร็จรูป     อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว แผ่น
ดินเหนียวสังเคราะห์ ท่อน้ําและอุปกรณ์ประปา          ท่อต่าง ๆ
 ท่อน้ําบาดาล ฯลฯ    
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

            -   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่าย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc , Di
gital Video Disc ,   Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel MagneticTape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์    กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ แผ่นกรอง
แสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เช่น RAM 
คัตซีทฟดเตอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์
สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette)   แบบฮาร์ดดิส  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เราเตอร์ (Router)ฯลฯ
            -   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
            -   หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน 50,000 บาท

งานก่อสร้าง รวม 6,208,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,029,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,029,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 506,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 3,180 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 85,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  09:06:04 หน้า : 111/125



ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของ ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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งบลงทุน รวม 5,034,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก            (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโดมหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านโคก จํานวน 919,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารโดมสํานักงาน
เทศบาล โครงหลังคาเหล็ก  มุงหลังคาเมทัลชีท  ขนาด
กว้าง 16.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร ละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลางบ้าน หน้าบ้านนางสมยงค์ 
สุมาลี หมู่ที่ 2

จํานวน 126,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกลาง
บ้าน หน้าบ้านนางสมยงค์ สุมาลี หมู่ที่ 2 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสมสนิท ใครอามาต หมู่ที่ 2 จํานวน 347,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกบ้านนางสม
สนิท ใครอามาต หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัส) เส้นรอบนอกบ้านเสี่ยตั้ม 
สามแยกวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ 8

จํานวน 449,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัล
ติก เส้นรอบนอกบ้านเสี่ยตั้ม-สามแยกวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ 8
  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ยาว 400.00
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,600.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง  พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)  

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ๋ากลาง-ดอนเดื่อ บ้านชาด พร้อม
บล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 4

จํานวน 234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ๋า
กลาง-ดอนเดื่อ บ้านชาด พร้อมบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 4 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  พร้อมวางท่อ
กลม ขนาด ศก 1.00*1.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม จากบ้านนางบัวภา ลําเนา ถึง
บ้านนายบุดดี บุตรศรี หมู่ที่ 3

จํานวน 370,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํากลม จาก
บ้านนางบัวภา ลําเนา ถึงบ้านนายบุดดี บุตรศรี หมู่ที่ 3 วางท่อ
ระบายน้ํา ศก. 0.400*100 จํานวน 295 ท่อน พร้อมบ่อพัก 19
 บ่อรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการกั้นอาคารสํานักงานเทศบาล (ชั้นล่าง) จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการกั้นห้องอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านโคก (ชั้นล่าง)  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 8.00
 เมตร เหล็กสูง ขนาดจุ 10 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตําบลบ้านโคกกําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านนาน้ําชุ่ม หมู่ที่ 5 จํานวน 553,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
นาน้ําชุ่ม หมู่ที่ 5 แบบหอถังเหล็กสูง ขนาดจุ 10 ลบ.ม.  ถังไฟ
เบอร์กลาส 4 ถัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน พร้อมหอถัง (ระบบประปาหมู่
บ้าน) หมู่ที่ 11

จํานวน 459,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่
บ้าน  บ้านดอนบาก  หมู่ที่ 11 แบบหอถังเหล็กสูง ขนาดจุ 10
 ลบ.ม.  ถังไฟเบอร์กลาส 4 ถัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ 6 จํานวน 546,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน
โนนสังวาลย์  หมู่ที่ 6 แบบหอถังเหล็กสูง ขนาดจุ 10 ลบ.ม.  ถัง
ไฟเบอร์กลาส 4 ถัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิ
การและผังเมือง  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete ถนน คสล. ทาง
เข้าสํานักงานเทศบาล

จํานวน 373,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการเสริมผิวจราจร
ถนน  แบบ Asphaltic Concrete ถนน  คสล.ทางเข้าออกสํานัก
งานเทศบาลขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 240.00
 เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,353 ตร.ม
. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลบ้านโคก
กําหนด  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานตามปกติ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 487,930 บาท

งบบุคลากร รวม 345,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 345,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 209,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําป ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 30
  ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรา
สามป  (ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2 ลงวันที่   18  มิถุนายน  2558
   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อุดรธานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4
  ลงวันที่ 30  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล  ได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว  ฉบับที่  2  ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2558 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ฉบับที่  4  ลงวันที่  30
  ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป(ปงบประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้  จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 141,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,970 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 26,970 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป(โบนัส)
            -   เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะดูแล
รักษาสวนหย่อม  บริเวณที่สาธารณะ  สนามเด็กเล่น  สวนสุขภาพ
ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงาน  ค่าจ้างเหมาดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาต้นไม้เกาะกลางถนนและถนนสองข้างทาง
ในพื้นที่ตําบลบ้านโคก  จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเหนือการ
ปฏิบัติงาน  ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเจ้าหน้าที่หลักและค่าจ้างเหมาต่างๆ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2
/ว3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติ  ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ เป็นไป
ตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการแปลงผักสาธิตเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแปลงผักสาธิตเพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการฝึกอบรมการป้องกัน กําจัดโรคพืชเศรษฐกิจของข้าว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกัน  กําจัดโรคพืชเศรษฐกิจของข้าว เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดและ
ปดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ในการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นในการฝึกอบรม  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภายใต้ 8 กิจกรรม  ได้แก่กิจกรรมปก
ปักพันธุพืช  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ
กรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  เช่นค่าสมนาคุณ  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของวิทยากร  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ค่าจัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน  ค่าตอบ
แทน  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจัด
ทําใบประกาศนียบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26  มกราคม  2558
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4
  เมษายน  2562  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม     หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็น
ต้น อาทิเช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่าง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงร่อนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์
สัตว์  วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 141,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 141,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้อง
ถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เช่นจัดหาต้นไม้  ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ป้ายโครงการ  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ
.ศ. 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว3718  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561
  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการกําจัดผักตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ํา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดผัก
ตบชวา/วัชพืชในแหล่งน้ํา  ตามคูคลอง  ลําห้วย  ฯลฯ  เช่นค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559  ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าชุมชน  เช่นจัดหาต้นไม้  ค่าอาหาร น้ําดื่ม  ป้าย
โครงการ  ปรับพื้นที่  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมเกียรติ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติตามพื้นที่สาธารณะ เช่นคูคลอง  ลําห้วย  ฯลฯ  จัดหาหญ้า
แฝก  ค่าอาหาร  น้ําดื่ม  ป้ายโครงการ  ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

โครงการสํานักงานน่าอยู่ น่ามอง สู่ถนนงามตาหน้าบ้านสะอาด
ประชาชนมีสุข

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นการพัฒนาสํานักงานน่าอยู่  น่ามองและขยายผลสู่หมู่
บ้าน  และครัวเรือนภายในชุมชน  ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย   การเสริมสร้างจิตสาธารณะ ครอบ
ครัว  โรงเรียน  สังคมคุณธรรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ
.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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