
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี



เทศบาลตําบลหนองตาคง
เขต/อําเภอ โปงน้ํารอน    จังหวัดจันทบุรี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

199  ซอย-  ถนนทับไทร - ตามูล  แขวง/ตําบล หนองตาคง
  เขต/อําเภอ โปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี  22140

พื้นที่ 128.24 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 9,873 คน
ชาย 5,089 คน

หญิง 4,784 คน

ขอมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลตําบลหนองตาคง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปตอสภาเทศบาลตําบลหนองตาคงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นเทศบาลตําบล
หนองตาคง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนว
นโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 41,825,038.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 52,202,230.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 15,524,354.84 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 60,285,606.73 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,004,576.74 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 857,207.75 บาท

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน จํานวน 405,498.76 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จํานวน 1,128,633.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 37,030.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,457,640.48 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 33,395,020.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 453,033.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 44,293,584.00 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 13,623,191.61 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,144,504.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 10,353,606.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,298,341.65 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,873,940.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 373,033.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 8,232,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,550,600.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 1,004,576.74 1,520,000.00 1,620,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

857,207.75 994,000.00 1,050,000.00

หมวดรายไดจากทรัพย์สิน 405,498.76 360,000.00 400,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์

1,128,633.00 980,000.00 1,280,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 37,030.00 81,000.00 150,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,432,946.25 3,935,000.00 4,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,457,640.48 27,465,000.00 28,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,457,640.48 27,465,000.00 28,500,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,395,020.00 32,000,000.00 34,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

33,395,020.00 32,000,000.00 34,000,000.00

รวม 60,285,606.73 63,400,000.00 67,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 13,623,191.61 17,758,000.00 17,678,000.00

งบบุคลากร 14,144,504.00 19,937,000.00 20,356,000.00

งบดําเนินงาน 10,353,606.74 14,990,700.00 17,397,000.00

งบลงทุน 1,298,341.65 5,322,300.00 6,133,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,873,940.00 5,392,000.00 5,436,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 44,293,584.00 63,400,000.00 67,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ํารอน  จังหวัดจันทบุรี



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,678,000 17,678,000
    งบกลาง 17,678,000 17,678,000

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,756,000 405,000 3,398,000 356,000 11,915,000
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,850,000 0 0 0 2,850,000

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,906,000 405,000 3,398,000 356,000 9,065,000

งบดําเนินงาน 3,206,000 30,000 1,088,000 0 4,324,000
    ค่าตอบแทน 773,000 20,000 96,000 0 889,000

    ค่าใช้สอย 1,616,000 0 702,000 0 2,318,000

    ค่าวัสดุ 436,000 10,000 230,000 0 676,000

    ค่าสาธารณูปโภค 381,000 0 60,000 0 441,000

งบลงทุน 2,109,000 0 55,000 0 2,164,000
    ค่าครุภัณฑ์ 2,109,000 0 55,000 0 2,164,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000
    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 0 100,000

รวม 13,171,000 435,000 4,541,000 356,000 18,503,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 1,489,000 0 1,489,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,489,000 0 1,489,000

งบดําเนินงาน 701,000 380,000 1,081,000
    ค่าตอบแทน 60,000 0 60,000

    ค่าใช้สอย 405,000 310,000 715,000

    ค่าวัสดุ 236,000 70,000 306,000

รวม 2,190,000 380,000 2,570,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 958,000 1,811,000 2,769,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 958,000 1,811,000 2,769,000

งบดําเนินงาน 270,000 4,192,000 4,462,000
    ค่าตอบแทน 20,000 15,000 35,000

    ค่าใช้สอย 200,000 1,294,000 1,494,000

    ค่าวัสดุ 50,000 2,848,000 2,898,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 35,000 35,000

งบลงทุน 0 32,000 32,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 32,000 32,000

งบเงินอุดหนุน 0 5,326,000 5,326,000
    เงินอุดหนุน 0 5,326,000 5,326,000

รวม 1,228,000 11,361,000 12,589,000

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 386,000 0 386,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 386,000 0 386,000

งบดําเนินงาน 910,000 1,386,000 2,296,000
    ค่าใช้สอย 556,000 1,386,000 1,942,000

    ค่าวัสดุ 354,000 0 354,000

รวม 1,296,000 1,386,000 2,682,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 538,000 538,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 538,000 538,000

งบดําเนินงาน 111,000 111,000
    ค่าตอบแทน 36,000 36,000

    ค่าใช้สอย 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

รวม 649,000 649,000

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 0 105,000 105,000
    ค่าใช้สอย 0 105,000 105,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000

รวม 10,000 105,000 115,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการท่อง

เที่ยว
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 180,000 10,000 490,000
    ค่าใช้สอย 300,000 180,000 10,000 490,000

รวม 300,000 180,000 10,000 490,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 2,903,000 0 2,903,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,903,000 0 2,903,000

งบดําเนินงาน 3,016,000 0 3,016,000
    ค่าตอบแทน 146,000 0 146,000

    ค่าใช้สอย 1,090,000 0 1,090,000

    ค่าวัสดุ 1,780,000 0 1,780,000

งบลงทุน 0 3,937,000 3,937,000
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,937,000 3,937,000

รวม 5,919,000 3,937,000 9,856,000

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 356,000 0 356,000
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 356,000 0 356,000

งบดําเนินงาน 50,000 130,000 180,000
    ค่าใช้สอย 50,000 130,000 180,000

รวม 406,000 130,000 536,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,332,000 1,332,000
    ค่าใช้สอย 170,000 170,000

    ค่าวัสดุ 62,000 62,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000 1,100,000

รวม 1,332,000 1,332,000

หน้า : 8/8



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18,503,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,570,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,589,000

แผนงานสาธารณสุข 2,682,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 649,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,856,000

แผนงานการเกษตร 536,000

แผนงานการพาณิชย์ 1,332,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 17,678,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 67,000,000



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง
อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,033,377.99 365,670.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 145,167.44 163,788.11 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 170,709.63 1,300,000.00 7.69 % 1,400,000.00
     ภาษีป้าย 194,410.00 304,409.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 1,372,955.43 1,004,576.74 1,520,000.00 1,620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 612,600.00 696,180.00 630,000.00 3.17 % 650,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

18,460.00 14,360.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 5,850.00 5,360.00 7,000.00 0.00 % 7,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 31,379.50 14,012.75 32,000.00 56.25 % 50,000.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,160.00 1,910.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 10.00 1,520.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 18,950.00 17,150.00 19,000.00 5.26 % 20,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 21,393.39 53,645.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 600.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

57,700.00 45,500.00 77,000.00 3.90 % 80,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 590.00 590.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 1,365.00 2,540.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 3,500.00 3,840.00 0.00 100.00 % 2,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 773,957.89 857,207.75 994,000.00 1,050,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 380,229.96 405,498.76 360,000.00 11.11 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 380,229.96 405,498.76 360,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 554,892.00 1,128,633.00 980,000.00 30.61 % 1,280,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 554,892.00 1,128,633.00 980,000.00 1,280,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 24,000.00 29,000.00 50,000.00 40.00 % 70,000.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 20.00 50.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,879.00 7,980.00 30,000.00 163.33 % 79,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,899.00 37,030.00 81,000.00 150,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 963,433.27 1,010,298.43 940,000.00 17.02 % 1,100,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,286,708.50 9,556,833.71 10,300,000.00 2.14 % 10,520,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,981,272.22 3,981,569.49 4,200,000.00 4.76 % 4,400,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 208,504.29 36,815.10 245,000.00 16.33 % 285,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 8,508,321.33 7,482,157.75 9,500,000.00 1.58 % 9,650,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าภาคหลวงแร่ 89,833.75 84,833.45 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 74,811.29 66,271.55 80,000.00 18.75 % 95,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

2,116,722.00 1,238,861.00 2,100,000.00 9.52 % 2,300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,229,606.65 23,457,640.48 27,465,000.00 28,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 32,277,757.00 33,395,020.00 32,000,000.00 6.25 % 34,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,277,757.00 33,395,020.00 32,000,000.00 34,000,000.00
รวมทุกหมวด 61,622,297.93 60,285,606.73 63,400,000.00 67,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,620,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 10,000 บาท

ตั้งรับลูกหนี้ภาษีค้างจ่าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,400,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตั้งไว้  1,400,000.- บาท
คาดว่าปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีรายรับจากภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

ภาษีป้าย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,050,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 7,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 80,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 1,280,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 1,280,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 79,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 28,500,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จํานวน 1,100,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,520,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,400,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 285,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ
. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 9,650,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 150,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 95,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 2,300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 34,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปที่ผ่านมา โดยประมาณการจากสถิติราย
รับจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,678,000 บาท
งบกลาง รวม 17,678,000 บาท

งบกลาง รวม 17,678,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  250,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้อง
จ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณได้ดังนี้  ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
จํานวน  5,000,000  บาท X ร้อยละ  5  =  250,000  บาท
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจํานวน 12,000 บาท
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ตั้งไว้จํานวน  15,000,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 280,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ      ตั้งไว้จํานวน    280,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์   ตั้งไว้จํานวน 240,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 906,000 บาท

ประเภทสํารองจ่าย     ตั้งไว้จํานวน    906,000   บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 990,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    (ก.บ.ท.)  จํานวน  990,000 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลตําบล
ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 การคํานวณส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง  ซึ่ง
เทศบาลตําบลหนองตาคง  คํานวณจ่ายได้  ดังนี้  ประมาณการ
รายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการไว้ที่  
67,000,000 บาท – 34,000,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) 33,000,000 =   X 3/100 = 990,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,171,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 726,000 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 2,848,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 28,800 x 12 เป็น
เงิน 345,600.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,840 x 12 x 2 เป็นเงิน 380,160
.- บาท (เป็นเงิน 725,760 บาท ตั้งไว้ 726,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 6,000 x 12 เป็นเงิน72,000
 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตรา 4,500 x 12 x 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 6,000 x 12 เป็น
เงิน 72,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตรา 4,500 x 12 x 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล     
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 208,000 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 208,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 10,080 x 12 เป็นเงิน 120,960.- บาท และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 7,200 x 12
 เป็นเงิน 86,400.- บาท (เป็นเงิน 207,360 ตั้งไว้ 208,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล     
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,556,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,556,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ประธานสภา จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 15,840 x 12 เป็นเงิน 190,080.- บาท รอง
ประธานสภา ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 12,960 x 12 เป็น
เงิน 155,520.- บาท สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน อัตรา 10,080 x 10 x 12 เป็นเงิน 1,209,600.- บาท (รวม
เป็นเงิน 1,555,200 บาท ตั้งไว้ 1,556,000.- บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,906,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,290,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   3,290,000.-     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   84,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลตําบลหนองตาคง ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้จํานวน    126,000.-    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดเทศบาลตําบลหนองตาคง  ในอัตราเดือนละ  7,000
 บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(สํานักปลัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,293,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน    1,293,000
.-   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง       
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้
จํานวน  113,000.-   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  พนักงานจ้างตามภาระกิจ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่)  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,206,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 773,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 523,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   523,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  523,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด) 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่าง ๆ ในงานราชการ
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   110,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  100,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณะ
และงานในกิจการของเทศบาล
(สํานักปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(สํานักปลัด)
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(สํานักปลัด)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้ 
40,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(สํานักปลัด)

ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือในงานของราชการ
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     
ตั้งไว้จํานวน   100,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 175,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    175,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
3.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
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เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
 4. การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ    
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท
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ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทด
แทน    จํานวน 50,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทด
แทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่าย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน  ตั้ง
ไว้  50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ โครงการให้ความ
รู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ข้อ 3
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งไว้  100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2565  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หน้า 124 ข้อ 1
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ   และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    ตั้งไว้    400,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนเลือกตั้งทั่ว
ไป  การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เพื่อให้การดําเนินงานและประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง  รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ค่าจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสปอตโฆษณา ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดพิมพ์/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่าง  แบบพิมพ์หรือคู่มือต่างๆ ค่าเครื่องเขียน และวัสดุ
ต่างๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน ค่าเช่าเต็นท์ สําหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  ค่าจัดสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวย
การการเลือกตั้ง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานและที่
เลือกตั้ง  ค่าจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 100,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 436,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   120,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    8,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 28,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    28,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     50,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   100,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร      ตั้งไว้จํานวน     10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้     จํานวน    20,000
     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  30,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 381,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    250,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 16,000 บาท

ประเภทค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล   ตั้งไว้จํานวน   16,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้จํานวน    10,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ของเทศบาลตําบล
หนองตาคง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์       ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    ตั้งไว้
จํานวน    60,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:01:13 หน้า : 30/137



ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียม  ตั้งไว้
จํานวน    40,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สารต่างๆ ของเทศบาลตําบลหนองตาคง และการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู้
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 2,109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,109,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จํานวน 490,000 บาท

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10  ตั้งไว้ 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จํานวน 2
 ซุ้มโดยมีรายละเอียดแต่ละซุ้ม ดังนี้
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 แบบประกบหน้า
หลัง ขนาด 3.00 X 5.30 เมตร
ประกอบด้วย
1. กรอบไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป พ่นสีทอง
2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ไวนิล รัชการที่ 10 
3. พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
4. ป้ายทรงพระเจริญ
5. ตราสัญลักษณ์ วปร.
6. ฐานเหล็กซิงค์พับขึ้นรูป พ่นสีทอง
7. โครงเหล็กประกอบด้านหลัง ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 10   ข้อ 5
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสาย บ้าน
คลองเร่ว หมู่ที่ 8

จํานวน 330,000 บาท

ตั้งไว้  330,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 24 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 24 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 4,400
 เมตร 
8.ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 220 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 48 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 24 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 4,400 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า  9    ข้อ 2
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จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสายบ้าน
คลองคต หมู่ที่ 7

จํานวน 470,000 บาท

ตั้งไว้  470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสายบ้านคลองคต หมู่ที่ 7  โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 40 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 40 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 6,900
 เมตร 
8. ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 390 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 80 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 40 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 6,900 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 9     ข้อ 1
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จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสายบ้านซับ
มงคล หมู่ที่ 10

จํานวน 410,000 บาท

ตั้งไว้  410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสาย บ้านซับมงคล หมู่
ที่ 10 โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 31 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 31 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 5,900
 เมตร 
8. ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 290 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 62 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 31 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 5,900 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 9     ข้อ 4
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จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย บ้านแสมด หมู่ที่ 
9

จํานวน 360,000 บาท

ตั้งไว้  360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสาย
บ้านแสมด หมู่ที่ 9  โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 28 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 28 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 5,000
 เมตร 
8.ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 250 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 56 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 28 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 5,000 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า  9    ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้งไว้ 5,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
(มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ราคา 4,300 บาท ตั้งไว้ 5,000
 บาท)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 15,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2
  ตั้งไว้  15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEE 802 11b , g , n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จํานวน 29,000 บาท

เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบ
ที่ 2  ตั้งไว้  29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาว จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาว ตั้งไว้ 100,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาวใน
การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 435,000 บาท
งบบุคลากร รวม 405,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 405,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  405,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้ จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,541,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,398,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,300,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  2,300,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง    ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553  
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,000 บาท

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา     ตั้งไว้จํานวน     235,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมปรับปรุงเงินเดือน   1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  235,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 771,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน 771,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     50,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เป็น
เงิน  50,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,088,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   10,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  10,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 702,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(กองคลัง)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(กองคลัง)

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 4,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถของเทศบาล  ตั้งไว้ 
4,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 50,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  300,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 ข้อ 13
(กองคลัง)
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โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม จํานวน 5,000 บาท

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม  ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดเทอม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 38 ข้อ 1
(กองคลัง)

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้ง
ไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า128 ข้อ 14
(กองคลัง)

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งไว้  5,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกสํารวจภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 ข้อ 15
(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   20,000
    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   50,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(กองคลัง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    5,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:01:13 หน้า : 51/137



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     30,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   60,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น      พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุสํารวจ   จํานวน     10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  20,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้  60,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 45,000 บาท

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 44,400 บาท ตั้งไว้ 45,000 บาท)
(กองคลัง)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อล้อวัดระยะ  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ ล้อวัดระยะ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 356,000 บาท
งบบุคลากร รวม 356,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  356,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,190,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,489,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,489,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   650,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
 1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสู้รบพิเศษพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบ
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 723,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     723,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 106,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     106,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 701,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   35,000    บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 325,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน  325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   40,000
    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 236,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 160,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   160,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    20,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน   6,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ จํานวน 20,000 บาท

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกู้ชีพเคลื่อน
ที่เร็วระวังเหตุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท

โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ตั้ง
ไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
อุบัติภัยช่วงปีใหม่และสงกรานต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ จํานวน 40,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ  ตั้งไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 120,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จํานวน  70,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,228,000 บาท

งบบุคลากร รวม 958,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 958,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 754,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   754,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง      ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     140,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน  22,000
   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ       จํานวน    10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     จํานวน   10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก    และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม  จํานวน  40,000  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของพนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     จํานวน   20,000
    บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,361,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,811,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,811,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,118,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   1,118,000.-     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 621,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     621,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน  72,000
   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 4,192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ       จํานวน    10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร      พ.ศ. 2562
2) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     
ตั้งไว้จํานวน   60,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล     
     พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม  จํานวน  20,000  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของพนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 105   ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 105   ข้อ 3
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 824,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ตั้งไว้ 824,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองตาคง จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตา
เมา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคต)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 300,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน,          ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
คลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     จํานวน   20,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,848,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   30,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    20,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,628,000 บาท
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ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จํานวน    ตั้งไว้  2,628,000
    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  และอาหารเสริมนม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
หนองตาคง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260  วัน   
(3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
)  จํานวน 7 แห่ง  (โรงเรียนบ้านโพธิ์,  โรงเรียนบ้าน
จางวาง,โรงเรียนบ้านนาสนาดก์, โรงเรียนบ้านคลองบอน,โรงเรียน
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี,โรงเรียนบ้านแปลง,โรงเรียนบ้านคลองคต
  จํานวน  260  วัน จํานวน 2,568,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    100,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุการศึกษา จํานวน     20,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    30,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล   ตั้งไว้จํานวน   5,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 32,000 บาท

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้ง
ไว้  32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
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- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,326,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,326,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)

จํานวน 4,956,000 บาท
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้ 4,956,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ จํานวน 550,200 บาท
โรงเรียนบ้านจางวาง จํานวน 571,200 บาท
โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ จํานวน 575,400 บาท
โรงเรียนบ้านคลองบอน จํานวน 789,600 บาท
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี จํานวน 999,600 บาท
โรงเรียนบ้านแปลง  จํานวน 873,600 บาท
โรงเรียนบ้านคลองคต จํานวน 596,400 บาท
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
(กองการศึกษา)

 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 370,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 370,000  บาท
ตามโครงการดังนี้
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปและศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 1   )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวาง ตามโครงการทักษะอาชีพส่งเสริม
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การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ  2)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวาง ตามโครงการุแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกลุ่มหนองตาคง จํานวน 45,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 3    )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 110 ข้อ 19)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน ตามโครงการฝึกทักษะพัฒนา
อาชีพ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 112 ข้อ 24)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติดกลุ่มหนองตาคง จํานวน 45,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8  ข้อ 4)
- อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีตามโครงการผักกางมุ้ง
สร้างอาชีพ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 113 ข้อ 29)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงตามโครงการส่งเสริมทักษะในการจัด
ดอกไม้ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ  5)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองคต ตามโครงการทักษะอาชีพงานจัด
ดอกไม้และการประดับผ้าสู่การสร้างอาชีพใน
อนาคต จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 6)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,296,000 บาท

งบบุคลากร รวม 386,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 224,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  224,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน  140,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     22,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เป็น
เงิน  22,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 556,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณ
วดี  ตั้งไว้  75,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้ง
ไว้ 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน  100,000
    บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 354,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     40,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:01:13 หน้า : 98/137



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 255,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน  255,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน     20,000
     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 4,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จํานวน  4,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    15,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,386,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,386,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 880,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์จัดเก็บขยะ หรือค่า
จ้างเหมาอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา ปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 266,000 บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุน
ยา ปีงบประมาณ 2565  ตั้งไว้  266,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและโรคชิคุณกุนยา ปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตาคง จํานวน 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตา
คง  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภาย
ในตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(สํานักปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 140,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งไว้  140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 20,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 649,000 บาท

งบบุคลากร รวม 538,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 365,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  365,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 173,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน  173,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2565

จํานวน 5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2565  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2565

จํานวน 5,000 บาท

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2565  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2565- เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    15,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี ตั้งไว้  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดจันทบุรีในการดําเนินกิจกรรม
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 40,000 บาท

โครงการครอบครัวอบอุ่น  ตั้งไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการครอบครัว
อบอุ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี จํานวน 35,000 บาท

โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี  ตั้งไว้  35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกทักษะ
อาชีพสตรี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพในผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

โครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพในผู้สูงอายุ ตั้งไว้  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพใน
ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    120,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตาคง ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 180,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตาคง ประจําปี พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว้  180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตา
คง ประจําปี พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565  ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2565 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 80,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว้  80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
พ.ศ. 2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 105   ข้อ 1
(กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,919,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,903,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,903,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,571,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  1,571,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง    ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553  
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,196,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน 1,196,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 94,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     94,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,016,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   50,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  50,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้ 
100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 40,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองช่าง)
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โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ มหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 126  ข้อ 8
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน  600,000
   บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 1,780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   40,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน   120,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    200,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     150,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   1,200,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร      ตั้งไว้จํานวน     5,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  10,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 3,937,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,937,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,937,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนา หมู่ที่ 2  บ้าน
จางวาง

จํานวน 240,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนา หมู่ที่ 2
  บ้านจางวาง   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี     ตั้งไว้  240,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4
 เมตร  ยาว  104  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 4 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเก่า หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง

จํานวน 410,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเก่า หมู่ที่ 6
 บ้านแปลง  ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา
เก่า หมู่ที่ 6 บ้านแปลง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  170
  เมตร  หนา  0.15  เมตร    (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตา
คง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 5 ลําดับที่  8)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายศาลาประชาคมหมู่
บ้าน-นาสนาดก์  หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์

จํานวน 411,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายศาลาประชาคม
หมู่บ้าน-นาสนาดก์  หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์  ตําบลหนองตา
คง  อําเภอโปงน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี   
ตั้งไว้  411,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 5)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-ลงคลอง 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง

จํานวน 480,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-ลง
คลอง หมู่ที่ 6 บ้านแปลง ตั้งไว้  480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลงลง
คลอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
 เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 5 ลําดับที่  9)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านโพธิ์ 
- ท่าน้ํา หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์

จํานวน 280,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้าน
โพธิ์ - ท่าน้ํา หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี   ตั้งไว้  280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน
บ้านโพธิ์ - ท่าน้ํา  ช่วง 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว  44
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และช่วง  2  ขนาดกว้าง  4
  เมตร  ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 3 ลําดับที่ 1 )
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โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4 
บ้านคลองบอน

จํานวน 350,000 บาท

โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลองบอน  หมู่
ที่ 4 บ้านคลองบอน   ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี  
ตั้งไว้ 350,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลอง
บอน หมู่ที่ 4 (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่  6)
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โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 4  หมู่ที่ 1  บ้าน
โพธิ์

จํานวน 432,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 4  หมู่ที่ 1
  บ้านโพธิ์   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี 
ตั้งไว้  432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1    โดย
ทําการเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต  ขนาดกว้าง 5
 เมตร  ยาว  288  เมตร    หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  3 ลําดับที่  3)
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โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย2   หมู่ที่ 1   บ้าน
โพธิ์

จํานวน 414,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย2   หมู่ที่ 1
   บ้านโพธิ์   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  414,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 2 หมู่ที่ 1
  โดยทําการเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ขนาดกว้าง  5
  เมตร  ยาว  276   เมตร    หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตา
คง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  3 ลําดับที่   2)
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โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา   หมู่ที่ 7   
บ้านคลองคต

จํานวน 450,000 บาท

โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา   หมู่ที่ 7
   บ้านคลองคต   ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบ้าน
คลองคต  โดยปักเสาไฟฟ้า    ขนาด 12 เมตร จํานวน 8 ต้น และ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400 วัตถ์ จํานวน  24
  ตัว พร้อมเดินสายไฟฟ้าติดตั้งตู้ควบคุม เปิด-ปิด (ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  5 ลําดับที่   10)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 
บ้านซับตาเมา

จํานวน 470,000 บาท

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5
 บ้านซับตาเมา ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านซับตามเมา หมู่
ที่ 5 (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 7)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 406,000 บาท

งบบุคลากร รวม 356,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  356,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตั้ง
ไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:01:13 หน้า : 132/137



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลหนองตาคง จํานวน 120,000 บาท

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลหนองตาคง  ตั้ง
ไว้  120,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล
หนองตาคง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการปลูกปาภายในตําบล จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกปาภายในตําบล  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาภายในตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝก  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,332,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,332,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   60,000
    บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 22,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน   22,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    1,100,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ําของเทศบาลตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหนองตาคง

อําเภอโปงน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 17,678,000 บาท
งบกลาง รวม 17,678,000 บาท

งบกลาง รวม 17,678,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จํานวน  250,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณีนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้อง
จ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  โดย
คํานวณได้ดังนี้  ค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
จํานวน  5,000,000  บาท X ร้อยละ  5  =  250,000  บาท
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจํานวน 12,000 บาท
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,000,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ตั้งไว้จํานวน  15,000,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 280,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ      ตั้งไว้จํานวน    280,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์   ตั้งไว้จํานวน 240,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปวยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้
รับอนุมัติจากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี      
พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริม
สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจ่าย จํานวน 906,000 บาท

ประเภทสํารองจ่าย     ตั้งไว้จํานวน    906,000   บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วน
รวม    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 990,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    (ก.บ.ท.)  จํานวน  990,000 บาท 
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่พ้นหรือออกจากราชการและมี
สิทธิได้รับเงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  ทุก
หมวด ทุกประเภท  โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงิน
กู้  เงินที่มีผู้ทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ เทศบาลตําบล
ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 3 การคํานวณส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง  ซึ่ง
เทศบาลตําบลหนองตาคง  คํานวณจ่ายได้  ดังนี้  ประมาณการ
รายรับตามข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการไว้ที่  
67,000,000 บาท – 34,000,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) 33,000,000 =   X 3/100 = 990,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,171,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 726,000 บาท

เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 2,848,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 28,800 x 12 เป็น
เงิน 345,600.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,840 x 12 x 2 เป็นเงิน 380,160
.- บาท (เป็นเงิน 725,760 บาท ตั้งไว้ 726,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 6,000 x 12 เป็นเงิน72,000
 บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตรา 4,500 x 12 x 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 5/137



ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 6,000 x 12 เป็น
เงิน 72,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ตําแหน่ง อัตรา 4,500 x 12 x 2 เป็นเงิน 108,000.- บาท
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล     
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 208,000 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้ง
ไว้ 208,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 10,080 x 12 เป็นเงิน 120,960.- บาท และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 7,200 x 12
 เป็นเงิน 86,400.- บาท (เป็นเงิน 207,360 ตั้งไว้ 208,000 บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล     
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,556,000 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1,556,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ประธานสภา จํานวน 1
 ตําแหน่ง อัตรา 15,840 x 12 เป็นเงิน 190,080.- บาท รอง
ประธานสภา ฯ จํานวน 1 ตําแหน่ง อัตรา 12,960 x 12 เป็น
เงิน 155,520.- บาท สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 คน อัตรา 10,080 x 10 x 12 เป็นเงิน 1,209,600.- บาท (รวม
เป็นเงิน 1,555,200 บาท ตั้งไว้ 1,556,000.- บาท)
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายก ฯ ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ
 สมาชิกสภา ฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล      
พ.ศ. 2544 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,906,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,290,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   3,290,000.-     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   84,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยจ่าย
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลตําบลหนองตาคง ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 84,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง)  
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตั้งไว้จํานวน    126,000.-    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดเทศบาลตําบลหนองตาคง  ในอัตราเดือนละ  7,000
 บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
(สํานักปลัด) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,293,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน    1,293,000
.-   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง       
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 113,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้
จํานวน  113,000.-   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป  พนักงานจ้างตามภาระกิจ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที2่)  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 3,206,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 773,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 523,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   523,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  523,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด) 

ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม  ตั้งไว้จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมต่าง ๆ ในงานราชการ
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(สํานักปลัด) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   110,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  100,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณะ
และงานในกิจการของเทศบาล
(สํานักปลัด)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(สํานักปลัด)
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ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(สํานักปลัด)

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 40,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้ 
40,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(สํานักปลัด)

ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตั้งไว้ 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือในงานของราชการ
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     
ตั้งไว้จํานวน   100,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 175,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    175,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
3.  ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย์ หรือการใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
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เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ  
 4. การประชุมราชการภายในหน่วยงานประจําเดือน
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
- การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ    
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 50,000 บาท
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ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทด
แทน    จํานวน 50,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทด
แทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้กรณี
ที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่าย
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน  ตั้ง
ไว้  50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ โครงการให้ความ
รู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 124 ข้อ 3
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา 
ตั้งไว้  100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2565  เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
หน้า 124 ข้อ 1
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่  ตั้ง
ไว้  100,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ   และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน  และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง    ตั้งไว้    400,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสนับสนุนเลือกตั้งทั่ว
ไป  การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  เพื่อให้การดําเนินงานและประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อเตรียมการและดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็น
ไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง  รวมทั้งผู้สมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ค่าจัดทําป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสปอตโฆษณา ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดพิมพ์/จัดซื้อบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง
ตัวอย่าง  แบบพิมพ์หรือคู่มือต่างๆ ค่าเครื่องเขียน และวัสดุ
ต่างๆ สําหรับการจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ  ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  ค่าจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้งและ
คูหาลงคะแนน ค่าเช่าเต็นท์ สําหรับจัดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือก
ตั้ง  ค่าจัดสถานที่และจ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง  ค่า
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการจัดทําป้ายประกาศผลการเลือก
ตั้ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวย
การการเลือกตั้ง  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานและที่
เลือกตั้ง  ค่าจ้างเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
บรรลุวัตถุประสงค์  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 100,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้จํานวน 50,000  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 436,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   120,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    8,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 28,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    28,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     50,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   100,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 25/137



วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร      ตั้งไว้จํานวน     10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้     จํานวน    20,000
     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้      
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 26/137



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  30,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 381,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    250,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 16,000 บาท

ประเภทค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล   ตั้งไว้จํานวน   16,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าโทรศัพท์   ตั้งไว้จํานวน    10,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  ค่าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงค่าใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ของเทศบาลตําบล
หนองตาคง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าบริการไปรษณีย์       ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการ
ไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    ตั้งไว้
จํานวน    60,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
โทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเค
เบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี)
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียม  ตั้งไว้
จํานวน    40,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สารต่างๆ ของเทศบาลตําบลหนองตาคง และการสร้างการรับรู้สู่
ชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู้
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 2,109,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,109,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จํานวน 490,000 บาท

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10  ตั้งไว้ 490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จํานวน 2
 ซุ้มโดยมีรายละเอียดแต่ละซุ้ม ดังนี้
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 แบบประกบหน้า
หลัง ขนาด 3.00 X 5.30 เมตร
ประกอบด้วย
1. กรอบไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป พ่นสีทอง
2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ไวนิล รัชการที่ 10 
3. พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
4. ป้ายทรงพระเจริญ
5. ตราสัญลักษณ์ วปร.
6. ฐานเหล็กซิงค์พับขึ้นรูป พ่นสีทอง
7. โครงเหล็กประกอบด้านหลัง ขนาด 2 นิ้ว X 2 นิ้ว
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 10   ข้อ 5
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสาย บ้าน
คลองเร่ว หมู่ที่ 8

จํานวน 330,000 บาท

ตั้งไว้  330,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 24 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 24 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 4,400
 เมตร 
8.ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 220 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 48 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 24 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 4,400 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า  9    ข้อ 2

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 33/137



จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสายบ้าน
คลองคต หมู่ที่ 7

จํานวน 470,000 บาท

ตั้งไว้  470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสายบ้านคลองคต หมู่ที่ 7  โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 40 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 40 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 6,900
 เมตร 
8. ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 390 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 80 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 40 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 6,900 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 9     ข้อ 1
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จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสายบ้านซับ
มงคล หมู่ที่ 10

จํานวน 410,000 บาท

ตั้งไว้  410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งเสียงตามสาย บ้านซับมงคล หมู่
ที่ 10 โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 31 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 31 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 5,900
 เมตร 
8. ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 290 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 62 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 31 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 5,900 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 9     ข้อ 4
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จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเสียงตามสาย บ้านแสมด หมู่ที่ 
9

จํานวน 360,000 บาท

ตั้งไว้  360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง
เสียงตามสาย
บ้านแสมด หมู่ที่ 9  โดยมีรายการดังนี้
1. เครื่องขยายเสียง รองรับกําลังขับ 2,500 วัตต์ มีไลน์ จํานวน 2
 เครื่อง 
2. ตู้แร็ค ขนาดกว้าง 60 ซม. สูง 60 ซม. ลึก 86 ซม. จํานวน 1
 ตู้ 
3. เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 10 AMP จํานวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องเล่นวีซีดี /AM/FM จํานวน 1 เครื่อง 
5. ปากลําโพงฮอร์นอลูมิเนียมแบบกลม ขนาด 21 นิ้ว พร้อมขา
ยึด จํานวน 28 ตัว 
6. ยุนิตลําโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ํากว่า 50 WL มีไลน์ แบบปรับ
ได้ จํานวน 28 ตัว 
7. สายลําโพง ดรอบวายมีสลิง ขนาด 2X1.5 จํานวน 5,000
 เมตร 
8.ไมล์สาย จํานวน 2 ชุด 
9. ดรอปวายแคล้มป็ จํานวน 250 ตัว 
10. น้อตยึดลําโพงพร้อมแป้นรอง จํานวน 56 ชุด 
11. ค่าติดตั้งลําโพง จํานวน 28 จุด 
12. ค่าติดตั้งสายลําโพง จํานวน 5,000 เมตร 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า  9    ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้งไว้ 5,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง
(มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ราคา 4,300 บาท ตั้งไว้ 5,000
 บาท)
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่
น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
   เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 15,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2
  ตั้งไว้  15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEE 802 11b , g , n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จํานวน 29,000 บาท

เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบ
ที่ 2  ตั้งไว้  29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาว จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาว ตั้งไว้ 100,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสอยดาวใน
การดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 435,000 บาท
งบบุคลากร รวม 405,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 405,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 405,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  405,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    ตั้งไว้ จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,541,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,398,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,398,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,300,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  2,300,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง    ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553  
(กองคลัง)
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,000 บาท

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา     ตั้งไว้จํานวน     235,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมปรับปรุงเงินเดือน   1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  235,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 771,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน 771,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     50,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เป็น
เงิน  50,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,088,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   10,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  10,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองคลัง) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองคลัง) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 702,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(กองคลัง)

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(กองคลัง)

ค่าเบี้ยประกันภัย จํานวน 4,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถของเทศบาล  ตั้งไว้ 
4,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองคลัง)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 50,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  300,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 ข้อ 13
(กองคลัง)
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โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดเทอม จํานวน 5,000 บาท

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม  ตั้ง
ไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดเทอม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 38 ข้อ 1
(กองคลัง)

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ตั้ง
ไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ความเข้าใจคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ฯ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า128 ข้อ 14
(กองคลัง)

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 5,000 บาท

โครงการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งไว้  5,000
 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกสํารวจภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 128 ข้อ 15
(กองคลัง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 49/137



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   20,000
    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   50,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
(กองคลัง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    5,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     30,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   60,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น      พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุสํารวจ   จํานวน     10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  20,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 60,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์  ตั้งไว้  60,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 55,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จํานวน 45,000 บาท

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จํานวน 1 คัน
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคา 44,400 บาท ตั้งไว้ 45,000 บาท)
(กองคลัง)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อล้อวัดระยะ  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ ล้อวัดระยะ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 356,000 บาท
งบบุคลากร รวม 356,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  356,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
(สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,190,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,489,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,489,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 650,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   650,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
 1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้ง
ไว้  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสู้รบพิเศษพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับตาม
ระเบียบ
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 723,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     723,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ         
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 106,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     106,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 701,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   35,000    บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 325,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน  325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   40,000
    บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 236,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 160,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   160,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    20,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง
(สํานักปลัด)

วัสดุอื่น จํานวน 6,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน   6,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ จํานวน 20,000 บาท

โครงการกู้ชีพเคลื่อนที่เร็วระวังเหตุ  ตั้งไว้  20,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการกู้ชีพเคลื่อน
ที่เร็วระวังเหตุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท

โครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ตั้ง
ไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการป้องกัน
อุบัติภัยช่วงปีใหม่และสงกรานต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ จํานวน 40,000 บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ  ตั้งไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 120,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.  ตั้งไว้  120,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. รวม
ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จํานวน  70,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,228,000 บาท

งบบุคลากร รวม 958,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 958,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 754,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   754,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง      ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     140,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน  22,000
   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ       จํานวน    10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 256 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     จํานวน   10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก    และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วน
ตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดต่อราชการ    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม  จํานวน  40,000  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของพนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     จํานวน   20,000
    บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   20,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,361,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,811,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,811,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,118,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน   1,118,000.-     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(กองการศึกษา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 621,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       
ตั้งไว้จํานวน     621,000     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้จํานวน  72,000
   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 4,192,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ       จํานวน    10,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร      พ.ศ. 2562
2) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 256
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 1,294,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ     
ตั้งไว้จํานวน   60,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่า
จ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่าย
ในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่าย
เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล     
     พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    10,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีต่างๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชด
เชย ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจําใน
ราชอาณาจักร  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ของพนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองการศึกษา)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม  จํานวน  20,000  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของพนักงานส่วนตําบล หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึงการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 105   ข้อ 2
(กองการศึกษา)

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 105   ข้อ 3
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 824,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) ตั้งไว้ 824,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลหนองตาคง จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตา
เมา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองคต)  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 300,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน,          ค่าหนังสือเรียน, ค่า
อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน) เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
คลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     จํานวน   20,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
2. ในกรณีที่หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการในค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อมาใช้ในการบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในค่าวัสดุ
(3) ค่าจ้างแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใช่จ้างแรงงานให้เบิกจ่ายในรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2562
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,848,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   30,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน    20,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,628,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 85/137



ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      จํานวน    ตั้งไว้  2,628,000
    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  และอาหารเสริมนม  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
(1) วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบล
หนองตาคง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  จํานวน 4 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองบอน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแปลง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต)  จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  260  วัน   
(3)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
)  จํานวน 7 แห่ง  (โรงเรียนบ้านโพธิ์,  โรงเรียนบ้าน
จางวาง,โรงเรียนบ้านนาสนาดก์, โรงเรียนบ้านคลองบอน,โรงเรียน
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี,โรงเรียนบ้านแปลง,โรงเรียนบ้านคลองคต
  จํานวน  260  วัน จํานวน 2,568,000 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    100,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุการศึกษา จํานวน     20,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    30,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ ของเทศบาล
ตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

ประเภทค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล   ตั้งไว้จํานวน   5,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  ของ
เทศบาลตําบลหนองตาคง  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 32,000 บาท

เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ตั้ง
ไว้  32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นแบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner 
และ  Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
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- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom
  เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองการศึกษา)
 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,326,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,326,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)

จํานวน 4,956,000 บาท
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ตั้งไว้ 4,956,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ จํานวน 550,200 บาท
โรงเรียนบ้านจางวาง จํานวน 571,200 บาท
โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ จํานวน 575,400 บาท
โรงเรียนบ้านคลองบอน จํานวน 789,600 บาท
โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี จํานวน 999,600 บาท
โรงเรียนบ้านแปลง  จํานวน 873,600 บาท
โรงเรียนบ้านคลองคต จํานวน 596,400 บาท
เป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสําหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล)
(กองการศึกษา)

 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 370,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 370,000  บาท
ตามโครงการดังนี้
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ ตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปและศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 1   )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวาง ตามโครงการทักษะอาชีพส่งเสริม
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การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ  2)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านจางวาง ตามโครงการุแข่งขันทักษะทาง
วิชาการกลุ่มหนองตาคง จํานวน 45,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 3    )
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 110 ข้อ 19)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน ตามโครงการฝึกทักษะพัฒนา
อาชีพ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า 112 ข้อ 24)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองบอน ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติดกลุ่มหนองตาคง จํานวน 45,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8  ข้อ 4)
- อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคีตามโครงการผักกางมุ้ง
สร้างอาชีพ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 113 ข้อ 29)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลงตามโครงการส่งเสริมทักษะในการจัด
ดอกไม้ จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ  5)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองคต ตามโครงการทักษะอาชีพงานจัด
ดอกไม้และการประดับผ้าสู่การสร้างอาชีพใน
อนาคต จํานวน 40,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 6/2564  หน้า 8 ข้อ 6)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,296,000 บาท

งบบุคลากร รวม 386,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 224,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  224,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน  140,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 22,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     22,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เป็น
เงิน  22,000  บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 910,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 556,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี  ตั้งไว้  50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่
บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณ
วดี  ตั้งไว้  75,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 75,000 บาท

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ตั้ง
ไว้ 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
(สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน  100,000
    บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 354,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     40,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 255,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน  255,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จํานวน     20,000
     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 4,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย   จํานวน  4,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องแต่งกาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    15,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  5,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,386,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,386,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 880,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขับรถยนต์จัดเก็บขยะ หรือค่า
จ้างเหมาอื่น ๆ ตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
(สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา ปี
งบประมาณ 2565

จํานวน 266,000 บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุน
ยา ปีงบประมาณ 2565  ตั้งไว้  266,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกและโรคชิคุณกุนยา ปีงบประมาณ 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตาคง จํานวน 30,000 บาท

โครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในตําบลหนองตา
คง  ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภาย
ในตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(สํานักปลัด)
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 140,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งไว้  140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์

จํานวน 20,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์  ตั้งไว้  20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  ตั้งไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ และบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 649,000 บาท

งบบุคลากร รวม 538,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 365,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  365,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 173,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน  173,000
    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 111,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ ทํานองเดียวกัน  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(สํานักปลัด)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 20,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2565

จํานวน 5,000 บาท

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2565  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 
2565

จํานวน 5,000 บาท

โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส ประจําปี 2565  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการห่วงใยใส่ใจผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2565- เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    15,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
จันทบุรี ตั้งไว้  10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดจันทบุรีในการดําเนินกิจกรรม
(สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุ่น จํานวน 40,000 บาท

โครงการครอบครัวอบอุ่น  ตั้งไว้  40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการครอบครัว
อบอุ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี จํานวน 35,000 บาท

โครงการฝึกทักษะอาชีพสตรี  ตั้งไว้  35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกทักษะ
อาชีพสตรี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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โครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพในผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

โครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพในผู้สูงอายุ ตั้งไว้  30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการพืชสมุนไพรสร้างอาชีพใน
ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้ง
ไว้ จํานวน    120,000    บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.  ค่าใช่จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 
ตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตาคง ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 180,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตาคง ประจําปี พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว้  180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบลหนองตา
คง ประจําปี พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565  ตั้ง
ไว้ 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2565 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565 จํานวน 80,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565  ตั้ง
ไว้  80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
พ.ศ. 2565 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 105   ข้อ 1
(กองการศึกษา)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,919,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,903,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,903,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,571,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  1,571,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหน่ง    ตั้งไว้จํานวน     42,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553  
(กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,196,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งไว้จํานวน 1,196,000
     บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงประจําปีพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 94,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       ตั้งไว้
จํานวน     94,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
(กองช่าง)
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งบดําเนินงาน รวม 3,016,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้จํานวน   50,000    บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน  50,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้
จํานวน   50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(กองช่าง) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้จํานวน   36,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้
รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    
ตั้งไว้จํานวน  10,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2562
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น
(สํานักปลัด)
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ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล  ตั้งไว้ 
100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเทศบาล
(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร จํานวน ตั้งไว้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่า
พาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สําหรับยานพาหนะ  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าจ้างคนหาบหาม และ
อื่นๆ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(กองช่าง)

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  จํานวน 40,000
  บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิก
จ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  พนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองช่าง)
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โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

โครงการกันเขตทางหลวงท้องถิ่น  ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบ มหาดไทยว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 126  ข้อ 8
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน  600,000
   บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 1,780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุสํานักงาน      ตั้งไว้จํานวน   40,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน   120,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้จํานวน    5,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    200,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       
ตั้งไว้จํานวน     150,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,200,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   1,200,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 122/137



วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร      ตั้งไว้จํานวน     5,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์      ตั้งไว้ จํานวน    50,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุอื่น   จํานวน  10,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)

งานก่อสร้าง รวม 3,937,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,937,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,937,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนา หมู่ที่ 2  บ้าน
จางวาง

จํานวน 240,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนา หมู่ที่ 2
  บ้านจางวาง   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี     ตั้งไว้  240,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4
 เมตร  ยาว  104  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 4 )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเก่า หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง

จํานวน 410,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปาเก่า หมู่ที่ 6
 บ้านแปลง  ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา
เก่า หมู่ที่ 6 บ้านแปลง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  170
  เมตร  หนา  0.15  เมตร    (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตา
คง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 5 ลําดับที่  8)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายศาลาประชาคมหมู่
บ้าน-นาสนาดก์  หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์

จํานวน 411,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายศาลาประชาคม
หมู่บ้าน-นาสนาดก์  หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์  ตําบลหนองตา
คง  อําเภอโปงน้ําร้อน   จังหวัดจันทบุรี   
ตั้งไว้  411,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 5)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-ลงคลอง 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง

จํานวน 480,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลง-ลง
คลอง หมู่ที่ 6 บ้านแปลง ตั้งไว้  480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแปลงลง
คลอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15
 เมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 5 ลําดับที่  9)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านโพธิ์ 
- ท่าน้ํา หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์

จํานวน 280,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้าน
โพธิ์ - ท่าน้ํา หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี   ตั้งไว้  280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน
บ้านโพธิ์ - ท่าน้ํา  ช่วง 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว  44
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และช่วง  2  ขนาดกว้าง  4
  เมตร  ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 3 ลําดับที่ 1 )
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โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4 
บ้านคลองบอน

จํานวน 350,000 บาท

โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลองบอน  หมู่
ที่ 4 บ้านคลองบอน   ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ํา
ร้อน  จังหวัดจันทบุรี  
ตั้งไว้ 350,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจําหมู่บ้านคลอง
บอน หมู่ที่ 4 (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่  6)
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โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 4  หมู่ที่ 1  บ้าน
โพธิ์

จํานวน 432,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 4  หมู่ที่ 1
  บ้านโพธิ์   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี 
ตั้งไว้  432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1    โดย
ทําการเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต  ขนาดกว้าง 5
 เมตร  ยาว  288  เมตร    หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,440 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  3 ลําดับที่  3)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 129/137



โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย2   หมู่ที่ 1   บ้าน
โพธิ์

จํานวน 414,000 บาท

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย2   หมู่ที่ 1
   บ้านโพธิ์   ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  414,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโพธิ์ ซอย 2 หมู่ที่ 1
  โดยทําการเสริมผิวยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ขนาดกว้าง  5
  เมตร  ยาว  276   เมตร    หนา  0.04  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตา
คง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  3 ลําดับที่   2)

วันที่พิมพ์ : 14/10/2564  11:02:32 หน้า : 130/137



โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา   หมู่ที่ 7   
บ้านคลองคต

จํานวน 450,000 บาท

โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา   หมู่ที่ 7
   บ้านคลองคต   ตําบลหนองตาคง  อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบ้าน
คลองคต  โดยปักเสาไฟฟ้า    ขนาด 12 เมตร จํานวน 8 ต้น และ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าเมทัลฮาไลด์ ขนาด 400 วัตถ์ จํานวน  24
  ตัว พร้อมเดินสายไฟฟ้าติดตั้งตู้ควบคุม เปิด-ปิด (ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า  5 ลําดับที่   10)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 
บ้านซับตาเมา

จํานวน 470,000 บาท

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5
 บ้านซับตาเมา ตําบลหนองตาคง   อําเภอโปงน้ําร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   ตั้งไว้  470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านซับตามเมา หมู่
ที่ 5 (ตามแบบเทศบาลตําบลหนองตาคง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564
  หน้า 4  ลําดับที่ 7)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 406,000 บาท

งบบุคลากร รวม 356,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 356,000 บาท

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้
จํานวน  356,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ตั้ง
ไว้  50,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
(สํานักปลัด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลหนองตาคง จํานวน 120,000 บาท

โครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบลหนองตาคง  ตั้ง
ไว้  120,000บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาภายในตําบล
หนองตาคง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการปลูกปาภายในตําบล จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกปาภายในตําบล  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกปาภายในตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝก  ตั้งไว้  5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,332,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,332,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 110,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ  ตั้งไว้จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่าง
ใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทําหมัน เป็นต้น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้จํานวน   60,000
    บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใช้งานปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 62,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 22,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     ตั้งไว้จํานวน   22,000     บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

ประเภทวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว้จํานวน    30,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
ตั้งไว้จํานวน   10,000    บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,100,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้จํานวน    1,100,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ําของเทศบาลตําบลหนองตาคง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น    พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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