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เทศบาลตําบลทุงนอย
อําเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,981.07 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 86,790.10 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 5,157.27 22,000.00 0.00 % 22,000.00
     ภาษีป้าย 8,629.00 19,501.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 154,400.17 24,658.27 32,000.00 42,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 465.60 523.80 1,000.00 -20.00 % 800.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 163,560.00 122,420.00 165,000.00 -9.09 % 150,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

0.00 0.00 700.00 -28.57 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 80.00 300.00 -33.33 % 200.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 170.00 420.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 200.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 500.00 -40.00 % 300.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 0.00 0.00 600.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 600.00 -100.00 % 0.00
     คาปรับการผิดสัญญา 400.00 9,692.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,638.00 12,788.00 10,000.00 30.00 % 13,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,700.00 6,000.00 7,000.00 -14.29 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 185.00 242.00 200.00 0.00 % 200.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 260.00 340.00 300.00 -33.33 % 200.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 23,190.00 700.00 2,757.14 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 180,438.60 175,895.80 190,400.00 197,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 189,350.46 198,099.46 187,000.00 17.65 % 220,000.00
     รายไดจากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 189,350.46 198,099.46 190,000.00 221,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 400.00 0.00 1,000.00 -70.00 % 300.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 15,600.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,900.00 5,950.00 4,000.00 25.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,300.00 21,550.00 20,000.00 20,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพย์สิน 1,693.00 1,745.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,693.00 1,745.00 2,000.00 2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต์ 299,360.86 349,540.38 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,105,379.39 8,459,323.70 9,200,000.00 -2.17 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,343,889.35 1,335,324.21 1,400,000.00 7.14 % 1,500,000.00

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:27:28 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 24,128.02 27,011.84 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,158,374.73 2,734,990.52 2,800,000.00 0.00 % 2,800,000.00
     คาภาคหลวงแร 32,622.31 27,441.59 33,100.00 -0.30 % 33,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 27,864.27 24,315.13 30,000.00 0.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

405,700.00 303,109.00 410,000.00 -2.44 % 400,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,397,318.93 13,261,056.37 14,253,600.00 14,143,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,360,037.00 13,432,268.00 15,712,000.00 -2.15 % 15,374,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,360,037.00 13,432,268.00 15,712,000.00 15,374,000.00
รวมทุกหมวด 27,287,538.16 27,115,272.90 30,400,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทุงนอย

อําเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,372,932 บาท
งบกลาง รวม 11,372,932 บาท

งบกลาง รวม 11,372,932 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 44,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงาน
จาง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจางชั่วคราว โดยปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให
ความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป (มกราคม-ธันวาคม)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,668,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่
มี อายุ 60 ปบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได เวนแตใน
สวนของเงินเพิ่มที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม
ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอนใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยคํานวณ
จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป ยอนหลังและขอมูลจํานวนผูสูง
อายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล เบี้ยยัง
ชีพขององค์ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ โดย
ดําเนินการ จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,503,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องค์ปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2)แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูล
จํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการ คํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปยอนหลัง และ
ขอมูลจํานวนคนพิการ ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการ ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการ ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ์การ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เป็นการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ แก
ผูป่วยเอดส์ที่แพทย์ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแลไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ยังชีพคนละ500 ตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน เป็นการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 584,952 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2563  และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนยายน 2564 และหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายตามขอผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

2. เงินสมทบสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ตามขอบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย ไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวง
มาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) แตไมเกิน 500,000 บาท
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3. คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชน์โดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายและเบิก
จายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 438,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 3 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิใหนํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,569,700 บาท

งบบุคลากร รวม 4,887,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 1.เงินเดือนของนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน
 2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวของ
 1.คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน
 2.คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12
 เดือน
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวของ
 1.คาตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 4,000
 บาท 
 2.คาตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน รวม 2 คน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศ
บาล พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือ
ตางๆที่เกี่ยวของ 
 1.คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน
 2.คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ประธาน
สภา รองประธานสภา นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชน์ตอบ
แทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธาน
สภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และจายคาเบี้ยประชุมกรรมการเทศบาล พ.ศ.2554
 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ.ศ.2557 และหนังสือตางๆที่เกี่ยวของ 
 1.คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน
 2.คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน
 3.คาตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,263,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,995,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวนอัตราตามที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ2564-2566 และแกไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว28 ลงวัน
ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) และ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คา
สมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เงินรางวัล ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 10/69



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 847,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 650,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
 (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 5,000
 บาท
 เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ์
เอกสาร คาใชจายเกี่ยวเนื่องในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดย
ตั้งจายตามหลักเกณฑ์ ไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบ
ประมาณที่ลวงแลวมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกูเงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย มท.0808.4/ว2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม ตั้งไว 15,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่มตาง ๆ
 เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง  และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นตอง
จายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย มท.0808.2/ว0766 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก เลขานุการ
นายก ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(5)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงิน
พุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือ
พวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใชในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงศ์ วันสําคัญของชาติและการปกป้องสถาบัน

จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธี งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ วันสําคัญของชาติ การ
ปกป้องสถาบัน  ฯลฯ 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา  95 โครงการที่ 5

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา  95 โครงการที่ 4

โครงการจัดงานวันเทศบาล  24 เมษายน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล 24 เมษายน เชน คาจัดสถานที่  คาจัดเตรียมพิธีการทาง
ศาสนา  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเชาเครื่อง
ขยายเสียง  คาวัสดุอุปกรณ์  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของตามโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา  95 โครงการที่ 3
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โครงการอบรมผูบริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จาง เชน คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาเอกสาร  คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุหรือ
อุปกรณ์ในการอบรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา  95 โครงการที่ 6

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  โต๊ะ  เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 221,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ซองเอกสาร สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สายไมล์ เพลา น้ํากลั่น ฟลม์กรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ลอ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง    เชน แก๊สหุงตม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี  ถาน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ     ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์  ฟล์ม     เม
มโมรี่การ์ด กรดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน สี ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  แผน
หรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผนซีดี  หมึกปริ้น
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 494,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /ที่
สาธารณะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล ของสํานักงาน หรือที่
สาธารณะ  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คา
บริการ คาภาษี ในกิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน คาโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คา
เชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์    คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณีย์ยา
กร  คาไปรษณีย์ลงทะเบียน คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ที่ใชใน
กิจการของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็น
ตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดัง
กลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต์สํานักงานเทศบาล และในกิจการ
ของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 433,120 บาท
งบบุคลากร รวม 413,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 288,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น  เชน คาอาหาร  คาน้ําดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
- คารับรองในการตอนรับบุคคล  และคณะบุคคล  เพื่อจายเป็นคา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ์เอกสาร  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ระเบียบกรทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา  94 โครงการที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,031,416 บาท
งบบุคลากร รวม 1,435,416 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,435,416 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,193,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 184,836 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 596,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐคาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบขอเท็จจริงความผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวนทางวินัย เงินรางวัล ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 25/69



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  โต๊ะ  เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ  ฯลฯ  

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 26/69



ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ซองเอกสาร สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  แผน
หรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผนซีดี  หมึกปริ้น
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  คา
ไปรษณีย์ลงทะเบียน คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) ที่ใชในกิจการ
ของเทศบาล ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 370,320 บาท
งบบุคลากร รวม 360,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 592,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ คาป่วย
การ อปพร. ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 408,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ   ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลทุงนอย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ชวยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลตําบลทุงนอย เชน คาลวงเวลาเจาหนาที่
ประจําศูนย์ชวยเหลือประชาชน คาวัสดุ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  84 โครงการที่ 1
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โครงการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงดานสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
ปัจจัยเสี่ยงดานสาธารณภัย เชน คาอาหารกลางวัน อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คาเอกสาร คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาวัสดุหรืออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  และคาใชจาย
อื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หนา  1 โครงการที่ 1

โครงการป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลปใหม เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาตอบแทน คาจัดเตรียม
เอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจาง
เหมาบริการ  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  85 โครงการที่ 1
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โครงการป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต์ เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาตอบแทน คาจัด
เตรียมเอกสาร  คาวัสดุอุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
จางเหมาบริการ  และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  85 โครงการที่ 2

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลทุงนอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลทุงนอย เชน คาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายประชาสัมพันธ์  คา
เอกสาร คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุหรืออุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม  และคาใชจายอื่น ๆ  ในโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ
.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หนา  1 โครงการที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิงรวมถึง
ชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาด
ถนน/ลางทอ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน วาล์วน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอ
สายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟป่า ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น  ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน มิเตอร์น้ํา / ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปด-ปดแก๊ส วัสดุอื่นที่ไมเขาลักษณะของวัสดุ
ตางๆ เชน เชือกโรยตัวที่สูง  รอกชวยชีวิต สแน๊ปลิ้ง ฯลฯ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนการดําเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโพ
ทะเล

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินอุดหนุนใหกับองค์การบริหารสวนตําบลทา
บัว ตามโครงการอุดหนุนการดําเนินงานของสถานที่กลางศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติใน
การชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  84 โครงการที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,016,520 บาท

งบบุคลากร รวม 670,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 670,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 623,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 346,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจางเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  โต๊ะ  เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  วัสดุ ครุภัณฑ์
ตาง ๆ  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ซองเอกสาร สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  แผน
หรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผนซีดี  หมึกปริ้น
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,957,756 บาท
งบบุคลากร รวม 639,956 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 639,956 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 322,968 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน ใหแก พนักงานครู
เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล พ.ศ.2562 จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564 ถึง 2566 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะใหแกครู จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 2)
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0808.4 ว
 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ. ศ.2564 เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 242,988 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) วันที่ 19
 สิงหาคม 2558 ในอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป(ป
งบประมาณ 2564 ถึง 2566)  คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) วันที่ 18 มิถุนายน 2558 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 729,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,800 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา  ประเภทคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา ประเภทคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษา ไดแก
           สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทุงนอย
 1. คาจัดการเรียนการสอน  คนละ 1,700 บาท/ป
 2. คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ป 
 3. คาอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ป 
 4. คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ป 
 5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 บาท/ป 
6. คาอาหารกลางวัน คนละ 21 บาท/245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล)
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
  ลงวันที่ 30  มิถุนายน  2564
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5
 หนา  99 โครงการที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 355,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาอาหารเสริม(นม) รวมถึงรายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง เป็นตน 
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลทุงนอยและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทุง
นอย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม  2564  และตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 หนาที่  99 โครงการที่ 2 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน สื่อการเรียนการสอนทําดวยพลาสติก กระดาน
ไวท์บอร์ด ขาตั้ง(กระดานดํา) แปรงลบกระดาน ชอล์ค ปากกา
ไวท์บอร์ด ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 588,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานทุงนอย "พิพัฒน์โสภณวิทยา"โครงการ
อาหารกลางวัน

จํานวน 588,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,328,960 บาท

งบบุคลากร รวม 856,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 856,160 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 809,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล  ซึ่งมีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
เหมาบริการตางๆ ฯลฯ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2.คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  โต๊ะ  เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์ รถขยะ วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ  ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 87,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ซองเอกสาร สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  แผงกั้นหองแบบรื้อถอนไดฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน แก๊สหุงตมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี  ถาน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน กระบอกตวง เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข) สําลี และผาพันแผล ยา
และเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอก ควันกําจัดยุง หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง) คาเคมีภัณฑ์  วัคซีน น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ฯลฯ
 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําป
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกลอง เครื่องกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์  ฟล์ม เม
มโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พูกัน สี ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  แผน
หรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผนซีดี  หมึกปริ้น
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 64,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 64,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
  ขนาด 24,000   บีทียู จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ 
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไมต่ํากวา 24,000 บีทียู 
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4.ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็น และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได
6.มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งาน ธันวาคม 2563
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 5 พ.ศ. 2564

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 48/69



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไขเลือดออก เชน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จัด
นิทรรศการ อบรมใหความรู คาวัสดุวิทยาสาสตร์และการ
แพทย์ คาเวชภัณฑ์ น้ํายาเคมี น้ํามันเชื้อเพลิงในการพนหมอก
ควัน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  86 โครงการที่ 1

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา เชน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จัด
นิทรรศการ อบรมใหความรู คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ คาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  86 โครงการที่ 2
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โครงการเฝ้าระวังการแพรระบาดของโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคไม
ติดตอ (โรคเรื้อรัง)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝ้าระวังการแพร
ระบาดของโรคติดตอ โรคอุบัติใหม โรคไมติดตอ (โรค
เรื้อรัง) เชน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ อบรมใหความ
รู คาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาอาหาร คาน้ําดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ
.ศ.2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัคซีนป้องกันโรคและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  เรื่องซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปดานสาธารณสุขขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอบรมผูสัมผัสอาหาร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมผูสัมผัส
อาหาร เชน คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ อบรมให
ความรู เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเอกสาร  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้าย ฯลฯ  และอื่นๆ ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หนาที่ 12 โครงการที่ 1

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 50/69



งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขหมู
ที่ 1-7 ตําบล     ทุงนอย

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหแกคณะกรรมการหมูบาน โดยจัดสรรเป็นคาดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบาน หมูละ 20,000 บาท  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว1504 ลงวันที่ 22 พ.ค.2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 616,120 บาท

งบบุคลากร รวม 566,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 566,120 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 561,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจํา
จากเงินงบประมาณรายจาย งบบุคลากรขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น แตไมหมายความรวมถึงพนักงานจาง  ผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

(2) คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) กระชัง เครื่องดัก
แมลง มีดตัดตนไม ปุ๋ย อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 740,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 585,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน  คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
จางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจางเหมาบริการตางๆ คา
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ   ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน/หมูบาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชน/หมูบาน จัดกิจกรรมน้ํามันมือ 2 เชน คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ จัดนิทรรศการ อบรมใหความรู เพื่อจายเป็นคาอาหาร
กลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร  คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  และอื่นๆ ตาม
โครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หนา  1 โครงการที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูโต๊ะ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน ยางรถยนต์ น้ํามันเบรก สายไมล์ เพลา น้ํากลั่น ฟลม์กรอง
แสง เบาะรถยนต์ เครื่องยนต์ (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ ลอ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง  เชน แก๊สหุงตมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี  ถาน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ     ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) กระชัง เครื่องดัก
แมลง มีดตัดตนไม ปุ๋ย อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน ถุงเทา ถุง
มือ รองเทา ผาปดปาก ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาดใหญซึ่ง
ไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง(ซอมรถ
ขยะ) รายละเอียดการซอม ดังนี้
-เปลี่ยนเหล็กคานรับกระบอกไฮโดริกและรองราง
-เปลี่ยนเหล็กพื้นลาง
-เปลี่ยนเหล็กพื้นบน
-เปลี่ยนเสาขางรถ (กระดูกงู)
-ทําสีตัวถัง
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ
.ศ.2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน เชน คาจัดทํา
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่
คาเครื่องขยายเสียง และอื่นๆ ตามโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
 หนา 97 โครงการที่ 2
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โครงการปลูกจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลทุงนอย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการปลูกจิตสํานึก
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนตําบลทุง
นอย เชน คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
ประชาสัมพันธ์ คาเอกสาร คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจาย
อื่น ๆ ในโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา  88 โครงการที่ 1

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาจัดทําเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ์
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาจัดสถานที่  และอื่นๆ ตามโครงการฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 88 โครงการที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเขารวมกิจกรรมนันทนาการในระดับตําบล อําเภอ และ
จังหวัด

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมกิจกรรม
นันทนาการในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เชน การเก็บตัว
และฝึกซอมนักกีฬา คาชุดแขงขัน และคาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 91 โครงการที่ 9

โครงการแขงขันกีฬาชุมชน/หมูบานตานยาเสพติดตําบลทุงนอย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ชุมชน/หมูบานตานยาเสพติดตําบลทุงนอย เชน คาป้าย
โครงการ คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาชุดนักกีฬา คา
กรรมการตัดสินกีฬา  ถวยรางวัล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 91 โครงการที่ 8
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ วอลเลย์บอล ลูกเปตอง
 ตาขาย นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 103,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณีพื้นบานตําบลทุงนอย (วัดทุง
นอย)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันเรือยาว
ประเพณีพื้นบานตําบลทุงนอย (วัดทุงนอย)  เชน คาป้าย
โครงการ คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องขยายเสียง   คากรรมการ
ตัดสินกีฬา  ถวยรางวัล ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หนา 2 โครงการที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เชนคาจางมหรสพ  คาเชาเครื่องขยายเสียง  ของ
รางวัล  คาดอกไมน้ําอบ  คาอาหาร    คาน้ําดื่ม  คาจางกลองยาว
และแตรวง และอื่น ๆ   ตามโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 90 โครงการที่ 6

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันลอย
กระทง เชน ตกแตงสถานที่    คาเชาเครื่องขยายเสียง  คาตอบ
แทนกรรมการตัดสินการประกวด  และอื่น ๆ  ตามโครงการ ฯลฯ
  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 91 โครงการที่ 7

โครงการแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแหเทียนวันเขา
พรรษา เชน คาเทียนพรรษา  คาตกแตงเทียนพรรษา คาจตุปัจจัย
ถวายพระ  คาเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คาตกแตงรถขบวนแห   คา
แตรวง  และอื่น ๆ  ตามโครงการ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 89 โครงการที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอเพชร 
วัดทาหลวง พระอารามหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดริ้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอ
เพชรวัดทาหลวง และงานกาชาด จังหวัดพิจิตร ใหกับองค์การ
บริหารสวนตําบลโพทะเล ประจําป 2565
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 92 โครงการที่ 11

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร    ชิง
ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานโครงการแขงขันเรือ
ยาว จังหวัดพิจิตร ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัว ประจําป 2565 ใหกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3
 หนา 92 โครงการที่ 12
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,148,156 บาท

งบบุคลากร รวม 1,055,156 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,055,156 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 714,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให
แก พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและประโยชน์
ตอบแทนอื่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน  ตามประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว (ฉบับที่2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารง
ตําแหนง บริหาร อํานวยการ วิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผน
อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 64/69



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 282,096 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง จํานวนอัตรา
ตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใหพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและประกาศคณะ
กรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบ
ประมาณ 2564-2566 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณ
ตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,093,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ซึ่งไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 812,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 202,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใช
เป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางอยาง
ใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คา
เบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
เหมาบริการตางๆ คารังวัดที่ดิน คาลงทะเบียนตางๆ คาจางออก
แบบ เขียนแบบ รับรองแบบ ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  พนักงานเทศบาล ลูกจาง
ประจํา พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ์ : 11/8/2564  15:30:05 หนา : 66/69



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  เชน  โต๊ะ  เกาอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  วัสดุ ครุภัณฑ์ตาง ๆ  สิ่งกอสรางอื่น ๆ ไฟฟ้า
สาธารณะ ถนน ที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เกาอี้พลาสติก ตรา
ยาง ที่ถูพื้น กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา  ซองเอกสาร สมุดประวัติ
ขาราชการ แบบพิมพ์ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน  ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน ประเภท
วัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล เชน ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ฟวส์ เทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ โทรโขง โคมไฟ เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้ากลองรับสัญญาณ ฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล เชน ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย น้ํามันทา
ไม ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทาน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตาง ๆ
 ทอน้ําบาดาล ทราย ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง    เชน แก๊สหุงตมน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี  ถาน น้ํามัน
เกียร์ น้ํามันหลอลื่น  ฯลฯ     ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล   เชน  แผน
หรือจานบันทึกขอมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แฮนดีไดร์  แผนซีดี  หมึกปริ้น
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) (คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางสาธารณูปการ)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k) ใหแกผูประกอบอาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพ
อื่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสรางและผูประกอบอาชีพอื่น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว
 2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมดานสิ่งแวดลอมและรณรงค์ดานสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมดานสิ่งแวด
ลอมและรณรงค์ดานสิ่งแวดลอม เชน คาจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ์ จัดนิทรรศการ  อบรมใหความรูเพื่อจัดกิจกรรมการกําจัด
ผักตบชวา คลองสวยน้ําใส และกิจกรรมอื่นๆ ฯลฯ จายเป็นคา
อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร  คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย ฯลฯ
  และอื่นๆ ตามโครงการฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หนา  2 โครงการที่ 1
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